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„Wiemy, ze nie dopuszczacie do uznania wrogów wiary" 
Ojciec św. poświęca Rosję Niepokalanemu Sercu Najświętszej Marii Panny 

Pismo watykańskie „Osser-
vatore Romano" ogłosiło w 

środę, dn. 23 lipca, tekst li-
stu Ojca św. z daty 1 lipca 
br. do ludów Rosji. W iisc*e 
tym, zawierającym 3 tysiące 

slow, napisanym po łacinie a 
przetłumaczonym na inne 

języki, Ojciec św. poświęca 
wszystkie ludy Rosji Niepo-

kalanemu Sercu Najświętszej 
Panny Marii. Ojciec św. wzy-
wa ich, by się z nim zjedno-

czyli w modlitwie do Najśw. 
Panny o uwolnienie ich oj-
czyzny spod władzy komu-
nistów. 

„Wiemy - pisze Papież —że 
wielu zpośród was przecho-
wuje żywą wiarę chrześci-
jańską w wewnętrznych 

świątyniach waszych su-
mień i że nie dopuszczacie w 

najmniejszej mierze do u-
znania wrogów wiary". 

W innej części listu Ojciec 
św. pisze; „Wiemy też ku 
wielkiej Naszej pociesze i uf-
ności, że miłujecie Najśw. 

Pannę Marię, Matkę Bożą, 
że darzycie Ją gorącym przy-
wiązaniem i ze czcicie Jej 
święte obrazy". 

„Wiadomo Nam, że nawet 
na Kremlu wznosi się świą-
tynia pod wezwaniem Ilajśw. 
Panny Marii Wniebowziętej, 

w której to świątyni — nie-
stety — nie odprawia się 
dziś służba Boża." 

Ojciec św. pisze, że wobec 
znanej powszecnnie czci na-
rodu rosyjskiego do Matki 
Boskiej pragnie „ofiarować 
wszystkie ludy Rosji Niepo-

kalanemu Sercu Marii". 

Papież podkreśla, stosunek 
Watykanu do narodu rosyj-

skiego w biegu dziejów chrze-
ścijaństwa i stwierdza, że 
„sprawą, która Naszym po-
przednikom leżała na sercu, 

było okazywanie wam łaska-
y ości i niesienie wam pomo-
cy". Dodaje też, że nawet 
podczas ostatniej wojny, mi-

mo nacisku Niemców i Wło-
chów, nie udzielił uznania 
wojnie przeciw Rosji. 

Papież oświadczył: „Nigdy, 
nawet w owym czasie nie pa-
dły z ust Naszych słowa, któ-

re mogły się wydawać wal-
czącym niesprawiedliwe czy 

, twarde". (Reuter). 
Ofiarowanie Rosji iNiepo-

kalanemu Sercu Mari. Pan-
ny przez Ojca św. to spełnie-
nie wezwania, które Matka 

Boska oznajmiła trojgu dzie-
ciom pastuszkom w Fatimie 

w Portugalii dnia 13 lipca 
1917 r., jeszcze nim bolsze-

wicy opanowali Rosję. 

Oto słowa Najśw. Panny: 
„Jeżeli ludzie nie przestaną 

obrażać Pana, niedługo na-

stanie druga i gorsza wojna. 
Stanie się to za następnego 

pontyfikatu... świat z powo-
du niezliczonych zbrodni 
wnet ukarany będzie wojną, 
Piłodem i prześladowaniem 

Kościoła i Ojca św. 

,.By do tego nie dopuścić, 
przyjdę i zażądam poświę-

cenia Rosji memu Niepoka-

lanemu Sercu, jako też za-
żądam Komunii św. zadość-

uczynienia w pierwsze soboty 
miesiąca. Jeżeli życzenia mo-
je będą wysłuchane — Rosja 
się nawróci i nastanie pokój. 

W przeciwnym razie bezboż-
na propaganda rozszerzy po 

świecie błędy, które wywoła-
ją wojny i prześladowanie 

Kościoła. Umęczą wielu do-
brych, Ojciec św. będzie bar-
dzo cierpiał, różne narody 
będą zniszczone..." 

Dziś nie ulega już wątpli-
wości, że — po ludzku bio-
rąc — postęp Rosji w opa-

nowaniu świata zatrzymać 
może tylko katastrofalna 

wojna. Natomiast jest inny 
środek ratunku sięgający w 

dziedzinę wiary: środkiem 
tym jest nawrócenie Rosji, 
uproszone i wybłagane mo-
dlitwą całego Kościoła św. 'i 

to modlitwą różańcową o 
wstawiennictwo Najśw. Pan-
ny, która straszliwe ostrze-
żenie w Fatimie zakończyła 
słowami: „Przyszłość więc 

W odległość
5
 HO km. od Barcelony, gdzie niedawne odbywał się 35 Międzynarodowy Kongres Eucharystycz-

ny, wznosi się na wysokiej górze kościół ze sławnym wizerunkiem Matki Boskiej z Monserrat, duchowej Pa-

tronki Kongresu. W kościele tym odbyły się uroczystości dziękczynne po zakończonym Kongresie. 

KRUCJATA MODLITWY 0 NAWRÓCENIE ROSJI 
Zło można skutecznie zwal-

czać tylko dobrem. Potęga 
moralna, jaką człowiekowi 
daje katolicyzm, polega mię-
dzy innymi na tym, ^e wy-

zwala on człowieka t pęt u-
czucia nienawiści, a niena-
wiść zawsze zaślepia i prowa-
dzi do złego. Wrogów Boga i 

Kościoła katolickiego należy 
zwalczać, należy nie tylko 
przeciw nim się bronić, nie 
tylko pozostawać w defensy-

wie, — ale trzeba przeciw 
nim prowadzić zdecydowaną, 
aktywną akcję ofensywną. 

Ale nigdy nie można prze-
stać widzieć w nich lu^zi, 
tak samo jak my sami stwo-
rzonych przez Boga na Jego 

podobieństwo. Co za tym 
idzie, nigdy nie można za-
przestać modlitw za nieprzy-
jaciół, o to mianowicie, by 

wyzwolili 3ię z pęt zła, by 
porzucili złą, bezbożną dok-
trynę materializmu i niena-
wiści, by uniknęli wiecznego 

potępienia, by mogli być — 
jak ludzie dobrzy — zbawie-
ni. 

Gdy Stolica Apostolska 
wzywa kato'.ikôw na całym 

świecie do modlitw za Rosję, 
nie znaczy to bynajmniej, że 
głowa Kościoła katolickiego 
zaprzestaje walki z bezboż-

nym komunizmem. Jeśli bo-
wiem w toczącej się walca 
wskazuje na potęgę modli-

twy, znaczy to tylko, że w 
świecie katolickim wszystkie 
zbrodnie, krzywdy i nieszczę-

ścia przyniesione wielu naro-
dom Europy i Azji przez ko-
munizm wywołały już taką 
postawę, że ludzie nie potra-

fią, nie mogą się modlić za 
tak straszliwych wrogów 
ludzkości, jakimi są komuni-
ści. 

A jednak wskazanie. Ojca 
św. jeut może jednym z naj-
bardziej pilnych i potrzeb-

nych zaleceń dla wierzącycń 
katolików na całym świecie. 
Rosja jest bowiem — przy 

swym obecnym ustroju. — 
nie tylko najgroźniejszym 
wrogiem wolności, ale i kra-
jeri najbardziej nieszczęśli-

wym łącznie z krajami, na 
które swoje panowanie roz-
szerzyła. Szatańska doktry-

na materializmu dziejowego 
i nienawiści klasowej uczy-

niła z Rosji nie tylko naj-
większą imperialistyczną po-

tęgę we współczesnym świe-
ciu, ale i kraj największej 
nędzy, poniewierki i niedoli 

ludzkiej. Cierpiących ludzi 
jest w Rosji na pewno o wie-
le więcej, bo wiele dziesiątek 
milionów — niż winnych 

tych cierpień, mianowicie 
przywódców komunistycz-
nycii, których jest najwyżej 

kilkaset tys. świat katolic-
ki ma się modlić zarówno o 
złamanie potęgi złycn, jak o 
zakończenie cierpień tych, 

ktćr.;y cierpią niewinnie. Ma 
się modlić, by te olbrzymie 
obszary Europy i Azji powró-
ciły do Boga, którego stam-
tąd wypędzono. By skończyło 

się na nich panowanie sza-
tana, którego wyrazem są 
rządy czerwonych satrapów 
na Kremlu. 

Krucjata modlitwy o po-
wrót Rosji do Boga nie ozna-

cza również zaprzestania te-
go wszystkiego, co w ramach 
ludzkich sił materialnych 
należy czynić, by zło rozcho-

(Dokończenie na str. 2) 

przedstawia się ponuro, lecz 
istnieje promyk nadziei: o-
statecznie zatryumfuje moje 
JMiepokalane Serce". Niewąt-
pliwie te ostrzeżenia i wez-
wania skłoniły wielu, by pro-
sić Ojca św. o dokonań? e o-

r.arowmia Rosji Niepokala-
nemu Sercu Matki Boskiej. 

Teraz, gdy Ojciec św. Rc-
sję ofiarował, staje p;zed 
nami mocniej niż dotych-
czas zadanie modlitwy o na-
wrócenie Rosji. Każdemu z 
nas, Polaków, przychodzą na 
pamięć słowa z widzenia ks. 
Piotra w „Dziadach" Mickie-

wicza, odnoszące się do Mo-
skali: „..najgłupszy, naj-
sroższy z siepaczy i on jeden 
nawróci się, i Bog mu prze-
baczy". 

A jednak niejeden z nas 
nie może wymówić prośby do 
Bjga za Rosję. Za wiele krzy-
wdy, cierpień i poniewierki 

osobistej i narodowej zazna-
liśmy i zaznajemy od Moska-
li. Za wiele strat, łez i żało-
by. Za wiele ataków na du-
sze naszej młodzieży i za 
wiele prześladowania, by się 

za nich modlić — te słowa 
słyszy się nieraz. 

Tak — po ludzku — za 
Wiele, ale my nie jesteśmy 
zdani na ludzkie siły. W nas 
działa przez łaskę s&ą ten 
sam Pan Jezus, który naka-
zywał modlić się za nieprzy-

jaciół i dobrze czynić tym, 
którzy nas przesiadują. Mo-
cy swej udziela nam Cńrys-
tus, który się na krzyżu mo-

dlił za swych katów, i który 
w Modlitwie Pańskiej kazał 
nam mówić do Ojca w nie-
biesiech; „i odpuść nam na-

sze winy, jako i my odpusz-

czamy naszym winowajcom". 
Czy może być większy try-

umf Najśw. Panny niż na-
wrócenie Rosji, która dąży 

do usunięcia Boga ze świata 
i z dusz ludzkich? Czy moż-

na sobie wyobrazić doskonal-
sze zwycięstwo sprawy Bożej 
jak zamianę wrogów zacie-

kłych na kornych wyznaw-
ców tegoż Boga? 

Moalitwa o nawrócenie 
Rosji odmawiana od lat po 
każdej cichej Mszy św. na 
całym świecie błagn, właśnis 
o ten tryumf Boży. Chry-

stus zwycięski przez Matkę 
swą pragnie „położyć nie-
przyjaciół podnóżkiem stóp 
swoich" — według słów psal-
mu, zamieniając ich na 
swych czcicieli, bo On „nie 
pragnie śmierci grzesznika, 
ale aby się nawrócił i żył". 

W tym dziele my, Polacy, 
miej możemy największy u-
dział, jeżeli wsparci mocą 

Bożą, idąc za głosem Papie-
ża rzucimy na szalę Miło-
sierdzia olbrzymią moc prze-

baczenia i modlitwy —• pom-
ni, że nawrócenie Rosji to 
wolność i wielkość Polski. 

M. I). 
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Bartłomieja Apostola. 

25 P Ludwika IX kr. Pr. w 

26 W Matki Bosk. z Jasnej Góry 

27 ś Józefa Kalasantcgo w. 

28 c Augustyna b. dK. 

29 p t Ścięcie J. Chrzcie, 

Sabiny m. 

30 s Róży z Limy p. 

Sowo 
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tępienia, daleko bardziej w 
chwalę obfitować będzie po-

sługa sprawiedliwości. 

rzeki do Jezusa: A któż jest 
moim bliźnim? Jezus 
podejmując pytanie, 

KRONIKA 

KRUCJATA MODLITWY 
0 NAWRÓCENIE ROSJI 

(Dokończenie ze str. 1) 

Dwunasta niedziela 
po Zielonych Świątkach 

LEKCJA 

(2 Kor. 3, 4-9) 

E W ANGELI 

(Łuk. 10, 23-37) 

rzekł. 

Człowiek pewien zstjpował z 

Jerozolimy do Jerycha i 
wpadł między złoczyńców, 

którzy ro też złupili, i rany 
zadawszy odeszli, zostawia -

W on czas
:
 Rzekł Jezus ją

C
 na pół umarłego. I zda-

uczniom swoim: Błogosła-
 rzy

i
0
 się, że kapłan pewien 

wionę oczy, które widzą, co zstępował tąż drogą i, ujrza-
wy widzicie. Bo powiadam

 wszy
 g

0
, minął. Także i iewi-

wam, że wielu proroków i ta, będąc blisko miejsca i 
królów chciało widzieć, co wy widząc go, minął. A Samary- tematy. Pi y zakładach pracy ergant 

widzicie, a nie widzieli, sły- tanin pewien zdążając drogą, zowane są komisje egzaminacyjne
 po

. 

^ JtatatU&af) 

Reżym warszawski chwyta się wszy, 

stkich środków, by szerzyć id:ologię 

kemuni imu. T. zw. Wszechnica Ra. 

diowa regularnie przez caiy rok pro-

wadzi odpowiednie wykłady i poga-

danki i wydaje skrypty. Zarejestro-

wani słuchacze zbierają się w kołach 

liczących do 30 osób, słuchają wspól-

nie wykładów i dyskutują poruîzane~ 

dzące się z Moskwy na świat, 

zniszczyć i to zniszczyć w 
razie potrzeby nawet silą, je-

Bracia: Ufność taką mamy 
przez Chrystusa ku Bogu. \ie szeć, co słyszycie, a nie slj- przechodził obok niego i uj- wiatowe i miejskie, a

 ?
e słuchaczami 

iakobysmy zdolni byli p»my- szeli. A oto pewien biegły w „awszy go użalił się nad ̂ PTSTS 
sieć c<) sami z siebie, jako z Zakeme powstał, dosww Ï- mm. I przybliżywszy się, za- ^J*^

 w
 ̂  

siebie, aln zdolność nasza 7 czając go i rzekł: Nauczycie wiązał rany jego, nalewając
 egzamlny takie zdaw

^
0 okolo 60 ty

_ 
Boga jest. On też uzdolnił lii, co mam czynić, abym o- oliwy i wina, posadził go na

 si?cy osób na 232 tysiące
 słuchaczy 

sli nie będzie innej Irogi do nas, abyśmy się stali sługami siągnął życie wieczne? A on swe juczne zwierzę i zawiódł
 skup

i
0

nych w około 13 tysiącach kół. 

tego celu. Ale ma być ona r„- nowego Przymierza, nie we- rzekł do niego: W Prawie co do gospody i pielęgnował go.
 zawsze wzbudzają

 „
1(

.
lkI 

wnoczesnie wyrazem tej po- dług litery, ale według Du- napisano? jako czytasz? A A nazajutrz wyjął dwa de-
 zaintcresowanie w ItaUl w Po

^| 
stawy Kościoła Woj.ijącego, cha. bo litera zabija, a Duch on odpowiadając, rzekł; Bę- nary i wręczył je właścicie-

 żyje kapucyn 0 Pi0 da
 pietreicina. 

która mówi, że zło w czło- ożywia. A jeśli posługa śmier- dziesz miłował Pana Boga i
0
wi gospody, mówiąc: Miej

 który ma stygmat
y. p

0
 wieiekroć razy 

wieku należy niszczyć i zwal- ci, wyryta literami na kamie- twego ze wszystkiego serca nad nim pieczę, a cokolwiek
 zwraca

i
 0

n uwagę, że przypisuje mu 

czać, ale nie wolno niszczyć niach, była w takiej chwale, twego i ze wszystkiej duszy ponad to wydasz, ja, gdy sio
 s

ię rzeczy, nawet cudowne, które di
e 

i zwalcać samego człowieka.
 ze

 synowie Izraela nie mogli twojej, i ze wszystkich sił wróć?, oddam tobie. Któryż Ł odpowiadają prawdzie. 

Żaden grzech nie zostaje i patrzeć na twarz Mojżeszo- twoich, i ze wszystkiej myśli tych trzech zdaje ci się być 
nie może pozostać bez kary,

 W
ą, dla jasności oblicza je- twojej, a bliźniego twego jak bliźnim tego, co wpadł mię-

tym bardziej bezkarne nie go, która zniknąć miała, ja- siebie samego. Rzekł mu: dzy złoczyńców? A on rzekł: cudów' 1 dTatego 

mogą być zbrodnie na miarę koż więcej posługa Ducha Dobrześ odpowiedział. Czyń Ten, który mu miłosierdzie
 p 

tych, jakich dopuszczają się będzie w chwale. Albowiem to, a będziesz żył. On zaś, okazał. I rzekł mu Jezus: 
komuniści. Ale kara za zbro- jeśli chwałą jest posługa po- chcąc się usprawiedliwić ( Idź, a czyń i ty podobnie, 
dnie jest czym innym, a nie-

nawiść do człowieka czym 
innym. Religia katolicka jest 
religią nienawiści zła, ale 
miłości człowieka. I wszelkie 

kary, taj większe nawet, ja-
kie wymierza się człowiekowi 

powinny być 

IHMIIIIIIIIIIIlIMMIIIMime 

Episkopat angielski przeciw rozwodom 
Katolicki episkopat angielski odpowiedzialności za to, co 

w rozumie- przestrzega władze państwowe robi. 

przed rozwodami. Ostatni list W swym piśmie biskupi 
pasterski biskupów Anglii i odpowiadaj;! na rozpowsze-

Walii znalazł oddźwięk w chniony zarzut w kołach prote-

niu katolickim — wymierza-

ne nie w duchu i z podszep-
tu nienawiści, lecz z miłości. 
Nie dlatego, by zniszczyć 

człowieka, lecz zło w nim 
tkwiące, nie by go unice-
stwić, lecz by go poprawić. 
Przez nienawiść niczego do-
brego nie uczyniono dotąd w 

świecie. Przez miłość powsta-
ły największe, najpiękniejsze angielscy wykazują rządowi, 

dzieła na jakie ludzie się na mianującemu się cłirześcijań-

świecie zdobywali. skim. obowiązek obrony i 
W zmaterializowanym wzmocnienia węzłów życia ro-

współczesnym świecie nie dzmnego, a nie rozbijania ro-
docenia się powszeennie tej dzmy, co przynosi niepomierne 

potęgi jaką jest gorąca i szkody społeczeństwu, narodo. 
szczera modlitwa. Zbyt czę- wi 1 państwu. 

prasie katolickiej (La Croix z 

dn. 23/VI1 r. 1952). 

W epoce dzisiejszej wartości 
moralne są zaniedbane i zwal-
czane pod hasłem wygody i 

korzyści. Biskupi katoliccy 

stantyzmu angielskiego, skie-

rowany przeciw" katolikom: 
...Mówi sit; bowiem, że kato-

licy jakoby uważali miłość za 

grzech. Przeciwnie. Katolicy 
uważają miłość za coś świę-

tego, bo ta moc miłości jesl 

Jak wiadomo, Kcściół katolicki jest 

bardzo ostrożny w wydawaniu sądu o 

wizyj, 

kanon 

1399 n. 5 Kodeksu Prawa Kanoniczne-

go postanawia, że książki i książeczki, 

opowiadające o nowych objawieniach 

wizjach, proroctwach, cudach, jeśli 

nie mają aprobaty odpowiedniej wła-

dzy kościelnej, są wzbronione do czy-

tania, przechowywania i rozpowszecn-

niania w jakikolwiek sposób, bez 

względu na to, czy zostały one umie-

szczone w szczególnym ( imiennym) 

spisie książek zakaranych czy nie. 

Obecnie św. Kongregacja św. Oficjum 

umieściła w imiennym spisie książek 

zakazanych 8 książek o o. Pio. (Fakt, 

ten nie jest oczywiście potępieniem o. 

Pio ani nie przynosi mu ujmy.) Jat 

Na koniec biskupi wyrażają 

życzenie, zwrócone do kompe-
tentnych, organów rządowych: 

„By Komisja Królewska mał-
żeństw i rozwodów" pilnowała 
teraz i w przyszłości skrupu-

latnie i Z energią jedności i wyjaśnia ,,Osservatore Romano", u-

nierozeiwalności rodziny. Nie mieszczenie tych książek w imiennym 

kiwią biskupi, że mak mało spisie książelc
 okazanych jest zwró-

V ■ ■ i i - - ii- i ceniem uwagi na potrzebę uzyskania 
nadziei, by Konnsia ta liczyła ._ . ., ., , . . , . y . , i ,, imprimatur' 4 dla książek tego rodza-
Się /. tymi 1 innymi postulała-

 Ju
 ,

 zarazem
 przypomnieniem wier-

tni przedstawionymi W piśmie nym o konieczności większego umiar-

dana, jako depozyt dla dobra Episkopatu katolickiego. kowania i roztropności w sprawach 

całej ludzkości, a że jest świę- Angielska prasa katolicka tak delikatnych. 

to jej spełnienie jest też podnosi, że ta Komisja Kro- ^—^—■ —^■ 

lewska nie podaje od r. 193' 
statystyki rozwodów. Podkre-
śla leż. znamienny fakt, że w r. 

1934 90,7% wszystkich mal-

godnością sakra-

tością 
uświęcone 
moniu". 

Tu nie należy wybierać mię-

dzy miłością, a jej zaniecha-

niem, tu chodzi o wybór mię- żeństw w Anglii zawarło 
Nie należy więc ułatwiać dzy miłością uświęconą przez wobec duchownych wszelkich 

PYTANIA 

I ODPOWIEDZI 

rozwodów przez prawodaw- zgodność z myślą Stwórcy, a 

siwo. Wykazują w tym piśmie tą, którą zwiemy miłością 
biskupi, że szkoła winna przy. wolną. 

gotowywać i wychować mło- Ułatwianie rozwodów przez 

dzież do wielkiej roli ojca i ustawodawstwo służy ulega-

matki w większym stopniu, lizowamu wyłącznego i swobo^ 

niż do tej pory robi i między dnego szukania używania, bez 
Innymi młodzież do poczucia i poza wszelkim obowiązkiem. 

wyznań religijnych, a teraz 

tylko 53,5%. Czyli z 2,5% 
wzrosło zawieranie małżeństw 
wyłącznie wobec urzędnika niei

 zastosować 

cywilnego na 28.5% ż 'zupeł-

nym pominięciem pierwiastka 
religijnego. 

Postawmy sobie pytanie, jak 

się do tego wzrostu pomijania 

katolickich duszpasterzy przy 
zawieraniu związków małżeń-

skich przyczyniła nasza prze-

ważnie katolicka emigracja 
polska? 

sto zapytujemy ">ię, dlaczego 

Bóg pozwala na takie sze-
rzenie się i panowanie zła, 

jakim są dziś rządy bezboż-
nego komunizmu nad tylu 
nieszczęśliwymi narodami 

kilku kontynentów, między 
innymi nad narodem na-
szym, nad Polską. Wyroki 
Boże są jednak niezbadane, a 

drogi, jakimi Opatrzność 

prowadzi jednostki i m rody Urodni i krzywd wyrządzo- niezdecydowaniem i bra-
do zbawienia, zakryte przea

 nycn nam
 p

rzez
 naszych kiem odwagi jest uleganie 

oczyma naszymi i nieobjęte
 wrogow

 —
 n

i
e
 przestaliśmy pokusie nienawiści, niż jej 

naszym ciasnym, ludzkim ro-
 w

 nich widzieć ludzi, obda- odparcie, a co do walki z 
zumem. Może kiedyś jeszcze

 rzonycn
 j

ak my
 duszą nie- komunizmem, to skuteczniej 

my sami, a jeśli nie my sami, śmiertelną i przeznaczonych ją prowadzić' nie będąc sa-
to następne pokolenia zrozu- j

ak my d
o połączenia się kie- memu zakażonym jadem 

mieją sens tej wielkiej tra
 dyś z

 B
0g

i
em

 Apel papieski nienawiści, niż będąc zaśla-

gedii dziejowej, jaka jest u-
 nie moze

 pozostać bez echa pionym jej ogniem. Modlitwa 

działem obecnego okresu, także i wśród nas, Polaków, za nieprzyjaciół nie jest 'wy-

możj kiedyś stanie się jasne, ^.hoć
 my

 największych może razem słabości, lecz siły mo-
dlaczego moc Boża dopuściła

 sposr
ó

d
 wszystkich narodów ralnej, dającej znaczną prze-

 r 
do takiego rozpanoszenia się

 d0
znaliśmy od komunizmu

 wag
ę nao. przeciwnikiem.

 r7P
L

 J ^„ f J,
mem

-

zła i nienawiści, jakimi ogar-
 krzywd

 i największego zła. Modlitwa ta jest zresztą na-
 dz

-g '
 6

 "
dI1C)1 1

 8
<lzie

 m-

niają świat fale płynące z
 Gorąca modlitwa 0 na

_ szym obowiązkiem, jeśli
 Tut

 ■
 kościelp nn 41llhie 

bezbożnej Moskwy. wrócenie ludów Rosji bynaj- chcemy być katolikami czy-
 w

 ^kWItii czékn SwSSi-
Ale choć tego teraz jeszcze

 mniej nie osłaDi
 naszej wal- nu, a nie z nazwy i metryki

 hv 7
.,,J

TOi
 -

 f
„fi*T} urzęanik, 

nie rozumiemy, nie wolno
 k

,
 0

 J

wolno
ść i o zniszczenie tylko. Sń^t ôrzenk^nl ' ̂  

nam wątpić ani w moc Bozą,
 do szczę

t
u
 komunizmu i im- Nie wiemy przecież, czy

 evw
i
ln
^

 1

 K

p 

ani w celowość wyroków O-
 pe

rializmu sowieckiej Rosji, Bóg nie chce, by najwięksi '
 y

 •
 Ks

-
 w

- C. 

patrzności. Bóg chce, i wyra- trzymającej w pętach nie- gnębiciele przyłączyli się do ||
a
 Kościół Polski W LondvniP 

ża to Obecnie ustami Na-
 woli

 naszą ojczyznę. Prre- jednej owczarni za sprawą
 rt

„,„
TO

„ ,
 tu

"
u

»
,l,e 

miestnika Chrystusowego na
 ciwnie; tak

i wolny od nlena- oodhtw tych, którzy naj- JJ TZZyZ li^Ut™ 
ziemi, byśmy modlili się o

 w
iści, prawdziwie chrzęści- bardziej byli przez nich gnę-

 jące ofiary
. °

 nast
w

u
-

nawrócenie kraju, w którym jański stosunek do najwięk- bieni. Czy wezwanie Papieża związek Harcerstwa Polskiego 2.20 
szatan założył swą potężną szych wrogów ogromnie nie odnosi się szczególnie do M Krawczyński 0.10.0, stowarzysźe. 

stolicę. Nie możemy na wez- wzmocni nasze szeregi i da nas, do Polaków, którzy je- nie Prawników Polskich w zjed. 

wanie Stolicy Apostolskiej im olbrzymią przewagę mo- steśmy największymi ofiara- Królestwie 1.0.0, K
0

I
0
 Katolickie « 

pozostać obojętni. Bóg chce,
 r

alną nad przeciwnikiem, mi zbrodni komunistycznych o
x

£ord 1.0.0, Bezimiennie z primerose 

byśmy — zanim sam złamie choć dla myślących powierz- na świecie? A jeśli tak jest, ^ ̂  °"
1
"

-0, żebrow5k
i i-w.o. J. 

potęgę zła swą potęgą — o- chownie wydawać się może czyżby to nie świadczyło o
 owa 1

 ' ' '
 Urba

" °
100

^ 

kazali się godnymi członka- słabością, niezdecydowaniem tym, że Bóg wybrał nas do Poprzednio zebra™ - 35216 0 
mi Kościoła Chrystusowego, lub brakiem odwagi. Postawa szczególnie wielkich zadań i

 Razem zeDrano
 _

 360 9 0 
byśmy dowiedli, że mimo wo- chrześcijańska mówi nam szczególnie wielkich dzieł w instytut Polski Akcji Katolickiej 

łających do nieba o pomstę jednak, że większą słabością, przyszłym świecie? T. B. w w. Brytanii 

Każdy mądry umie słuchać dobryer ■ 

rad. 

Chcemy być mądrymi i dlatego do-

brą radę jednego z wielu listów, któ-

re przychodzą do redakcji naszego 

pisma, przyjmujemy i chcemy się dc 

Dobre rady! Są różne, ale ta p, 

J. B., który radzi otworzyć rubrykę 

pytań i odpowiedzi w sprawach reli-

gijnych, jest dobrą radą. 

było ta-W liście do IPAK-u p. K. 

kie pytanie: 

1) Pytanie: Czy ksiądz ma odprawić 

Mszę św. na złożoną intencję? 

Odpowiedź: Tak, to ścisł" obowią-

zek księdza. Każdą otrzymaną inten-

Dla ułatwienia odpowiedzi cje ksiądz musi zapisać w osobnej 

SZCZerej i prawdziwej przy-
 ksi

1żce zwanej — Liber stipendicrum-

pomnę. Że tu na wyspach prii
 messae

 — (Książka stypendil mszal-

wodawstwo nie tylko nie utru-
 nychl ' w razie śmierci księdza dzlî 

'nia zawierania małżeństw w kan ZT Z tę ksiązkę przegląda i piU 

l-nć^cl 1 ma
"

euslw w
 nuje, by wszystkie otrzymane stypen-

koSCiele katolickim, ale prze- dla mszalne jeszcze nieodprawione 

Ciwnie, jest to Ułatwione. Ina. były odprawione. Książka ta podlega 

kontroli wiadz duchownych. 

2) Pytanie: Czy ksiądz musi otrzy 

maną intencję ogłosić z ambony? 

Odpowiedź: Nie, nie musi. Jeśli ktoś o 

to prosi, to może według swego uzna-

nia przychylić się do prośby. 

* 
„Wierzę w Pana Jezusa i w Matkę 

Boską, ale wszystkich księży trzeba 

wywieszać". 

Oj! Nasuwa się wątpliwość, czy 

taksï wiara jest dobra? Chyba nie! 1 

1) Wiara wymaga zachowania 1 
przestrzegania przykazań boskich, a 

takie pragnienie morderstwa może 

już być wewnętrznym przestąpieniem 

prawa boskiego. 

2) Chrystus wymaga od wierzących 

w Niego, by umieli darowywać «My 

i urazy — prawdziwe, a urojone od-

rzucać. 

3) Wiara dobra, wymaga obiektyw-

nego uznania, że księża, zakonnice, 

zakonnicy, mimo swych ułomności 

robili i robią b. wiele dobrego dla 

ludzkości. 
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W Korei Południowej, wol-

nej od władania komunis-
tycznego ciążącego nad Ko-

reją Północną, od maja r. b. 
toczy się zatarg wewnętrzno-
polityczny. 

Zatarg zaczął się, gdy pre-
zydent dr bygman Ri iw pi-

sowni angieisk. Rhee) obwie-

ścił 24 maja b. r. w tymcza-
sowej stolicy Pusan stan wo-

jenny i nakazał uwięzić kil-

kunastu członków Zgroma-
dzenia Karodowego, w któ-

rym wytworzyła się większość 

przeciw prezydentowi Ri i 

które zażądało niezwłocznie 

zniesienia stanu wojennego, a uniwersytetów i, jako uczeń 

jednocześnie zwróciła się o to Wilsona, stał się wyznawcą 

Komisja Narodów Zjednoczą- jego zasady stanowienia na-
nych w Południowej Korei, rodów o sobie. 

Prezydent Ri nie uginał się.
 sie

 uzyskawszy przeciw 

Właściwy powód zatargu Japonii dla Korei niczego na 

był taki, że 14 lipca 1952 r. konferencji pokojowej po 
kończył się czteroletni okres, 

na który prezydent Ri został 

obrany. W konstytucji u-

chwalonej w r. 1948 wybór 

prezydenta powierzony był 
Zgromadzeniu większością 

2/3 głosów, którą Ri miał w 

194S r., a która stopniała do 
mniejszości w 1952 r. Zażą-

dał on zmiany konstytucji w 

tym duchu, by Zgromadzę-

GAZETA 
N I E PZ 1 E LNA 
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GŁOS OFIAR 
KOMUNIZMU 
Apel robotników łódzkich 

do roootnikow Paryża, jaki 
bezimiennie dotarł do na^ z 
Polski, jest jednym z licz-
nych dowodów, iz społeczeń-
stwo w Kraju broni się, jj,k 
umie, przed narzuconym mu 
reżymem. Świadczy on rów-
nież o idealizmie jsso auto-
rów, nie pozbawionym pew-
nego rysu naiwności, tak 
zrozumiałej w warunkach 
odcięcia od zachodnio - eu-
ropejskich stosunków. Apel 
taki bowiem niełatwo do-
trze do czytelnika francus-
kiego, a jeśli nawet ukaże się 
we francuskiej prasie, nie 
wywoła zapewne efektu, ja-
kiego spodziewają się jego 
autorzy. Komunizm we Fran-
cji ma w swym władaniu 
wprawdzie duże masy, ale, 
jak wszędzie, siła jego nie 
polega na liczbie i przewa-
dze kartek wyborczych. Par-
tie komunistyczne stoją swy-
mi sztabami i poparciem Ro-
sji Sowieckiej, która potrafi-
ła w latach wojny rzucić ta-
ki czar na niektóre społe-
czeństwa zachodnio-europej-
skie, iż nie są one w stanie 
jeszcze dziś wyzwolić się 
spod jego działania. W sto-
sunku do komunizmu władze 
niektórych państw zachowu-
ją tyle pobłażliwości i, po-
wiedzmy otwarcie, niedołę-
stwa, iż naszym rodakom w 
Kraju, którzy widzieli, cze-
go może dokonać użyta bez-
względnie władza, nie może 
się w głowie pomieścić taka 
tolerancja. 

Daleko w ogonie „aktywu" 
partii ciągną się jego setki 
tysięcy zwolenników. Jest 
między nimi wieiu naiwnych, 
którzy oczekują od komuni-
zmu poprawy bytu, szczęścia 
i dostatku. Do nich kierowa-
ny jest dramatyczny apel 
naszych łódzkich robotników. 
Przekonanych jednak nie-
łatwo przekonać! To nic, że 
przekonania ich bywają czę-
sto naiwne, to nic, że w ze-
tknięciu się z komunistyczną 
rzeczywistością wielu z nich 
wyrzekłoby się jej skutków. 
Tragedią bowiem komuniz-

mu jest to, Że gdy raz Chwyci ki i przygotowaniom do trzeciej ogól-
w swe bezwzględne szpony, 
nie puści ofiary, póki jej du-
chowo i fizycznie nie złamie 

i opanuje. Rozczarowanie 
mas francuskich komunis-
tów, w razie opanowania wła-
dzy przez czerwonych, przy-
szłoby zapóźno, by skutecz-
nie walczyć Z machiną total- no „amerykański imperializm, agri-

neSO Daństwa. Są jednak O- s
^ haniebną wojnę bakteriologiczną" 

znaki że taka ewentualność ^wychwalano Stalina i Rosję sowiec-

komunistycznego zwycięstwa
 ą

w ostatnich czasach na wszystkłch 
nie jest na razie aktualna. zebraniach tak zwanych „pracowni-

Apel łódzki Ujawnia W for- ków kultury i sztuki" uchwalane są 

mie najbardziej autentycznej podobnego rodzaju rezolucje, widocz-

starannie ukrywany fakt, że nie
 komuniści uznali, że uchwalanie 

warunki ekonomiczne w Pol-
sce obecnej pogarszają się z 
każdym rokiem i wyzysk pra-
cy staje się ustalonym syste-
mem. Logika rozwoju wypad-
ków nie może tu być inna. 
Przy założeniu, że republika w 

ludowa służy interesom kurs 

Warstw ludowych, trzeba kon- był na bardzo wysokim poziomie, 

sekwentnie uznać, iż każdy Obejmował następujące referaty dy-

opór jest przestępstwem. Za-
łożenie fałszywe i zakłamane, 
ale zakłamane totalnie i prze-

Z POLSKIEGO PUNKTU WIDZENIA 

W KOREI ZWYCIĘŻYŁ RI 
Potomek starego rodu 'cesar-
skiej Korei, już 18-letni u-

czył się w metodys tycznej 
szkole misyjnej w Seulu, za-

łożył pierwszy dziennik kore-

ański, a powołanie go, 21-let-

niego, do Rady Cesarskiej 

wcale gi nie uspokoiło. Uwię-
ziony jako przywódca mło-
dzieży na 7 lat napisał w wię-

zieniu książkę o duchu nie-
podległości. 

Po wybuchu wojny rosyj-
sko-japońskiej (1904-5) wy-

dostał się z więzienia do A-
meryki, gdzie, koło trzydzie-

stki, uzyskał dyplom trzech 

pierwszej wojnie światów i) w 

J.J16 r., gdzie zwycięska Ja-

ponia miała wielki głos, zo-
stał wówczas prezydentem 

rządu koreańskiego na wyg-
naniu, utworzonego w Szan-

ghaju, działając głównie w 
Waszyngtonie. Gdy Japonia 

w 1932 r. napadem na Chiny
 Z

wa jego stronnictwa: Zespół 

popadła w zatarg z Ligą Na- Szybkiego Urzeczywistnienia 

rodów, udaje się do Genewy, Niepodległości Korei. Chce 
nie było nie jednoizbowe lecz ale sprawy Korei tam jeszcze zjednoczenia południowej (18 

wyborach z maja 1948 r. i po 
uchwaleniu konstytucj .Zgro-

madzenie Narodowe 200-oso-

oowe wybiera go w lipcu 1948 
r. prezydentem 180 głosami. 

O ZJEDNOCZENIE 

W obecnych wyborach po-

wszechnych z 5 sierpnia br. 
uzyskał dr Singman Ri 5 mi-

lionów 300 tys. głosów, gdy 

najbliższy po nim, który o-

tarł się dawniej o Moskwę, 

i 50 tys. a dwaj inni drobno-
stki. Również popierany prze-

zeń na wiceprezydenta Ham 
Tai Yong pobił o 1 milionów 

głosów bardzo znanego poli-
tyka Li Bum Suk'a. Wybory 

odbywały się prawidłowo i 
np. w stolicy, Pusan, gdzie 

ruch polityczny przeciw dr 
Ri był najwyższy, uzyskał on 

tylko 105 tys. głosów, a z ca-

łości głosów miał nawet więk-

szość, bo 40 procent. Ale pra-
widłowość wyborów z takim 

wynikiem w całym kraju 
właśnie go wzmacnia. 

Dalsze jego i główne zada-

nie jest ciężkie. Czego chce, 
mówi długa lecz wyraźna na 

— W Polsce ogłoszono, że „wybory" 
do „sejmu" odbędą się 26 paździer-

nika. Równocześnie weszła w życie 
nowa komunistyczna ordynacja wy-

borcza" wzorowana na sowieckiej. 
Przewiduje się, że w wyniku „wybo-

rów" powstanie rząd bez udziału Cy 

rankiewicza, obecnego premiera, a 
jego miejsce zajmie ZawadzK: lub 
Ochab. 

— Zgorłnie z planem Schumana 

powstała i rozpoczęła pracę w Luk-

semburgu dziesięcioosobowa „władza 
międzynarodowa", która będzie kiero-

dwuizbowe, a zwłaszcza by ruszyć z miejsca nie może. 
prezydent był wybierany nie Natomiast, 60-letni. poślubia 

przez Zgromadzenie, lecz w tam młodszą o 20 lat Au-

bezpośrednim głosowaniu striai zkę, wykształconą, . o 

przez ludność. W lipcu br. której wpływie na niego 

milj. ludności) i północnej 

(10 milj.) Korei. 

A Rosja, wraz z Chinami 

komunistycznymi, jak w Eu-

ropie nie chce puścić swojej 
Zgromadzenie bez udziału żartobliwe obecnie mówią, iz części Niemiec, rozmaicie to 
przeciwników prezydenta Ri ufa jej, gdyż ona uważa go 
uchwaliło tę zmianę. 

Krótko mówiąc, Ri wierzył, 
że mają ; przeciw sobie więk-

szość Zgromadzenia, ma za 

sobą większość kraju. Nie 

jomylił się. W wyborach po-
wszechnych 5 sierpnia br. u-

z;-skał przytłaczającą więk-

szość. 

O NIEPODLEGŁOŚĆ 

Ri ma obecnie 76 lat a o-
koło 60 lat walki politycznej. 

za największego, a on ten po 
gląd podziela. 

Godzina jego wybiła do-

piero po rozgromieniu Japo-
nii w 1945 r. Choć nie w zgo-

dzie z amerykańskim Depar-
tamentem Stanu, ale w po 

rozumieniu z dowódcą ame-

rykańskim w Korei, gen. 

Hodge, zjawia się w kraju 

jako żywy znicz walk o nie-
podległość. I zostaje w 1946 r. 

przewodniczącym Rady po-

łudniowo-koreańskiej, a po 

osłaniając, tak tam nie chce 

puścić swojej, północnej, czę-

ści Korei. 
To pewna, że prezydent Ri 

nie chce zakończenia wojny 
w Korei na 38 równoleżniku 

obecnego podziału, lecz chce 

zjednoczenia w niepodległo-
ści-. 

Hasło jego w chwili obej-

mowania urzędu w Seulu 14 
b. m. („nie Chcemy rOZejmU, Komuniści gwałtownie atakują w 

prasie zapowiedziane manewry na-
zywając je „prowokacją", Hóra 

może grorić „poważnymi konsekwen-
cjami". 

MINISTER SCHUMAN 

wać produkcją i rozdziałem węgla i 

stali 6 państw europejskich, które 

przystąpiły do tego planu. W skład 
tej „władzy węglowo-stalowej" wcho-

dzi 2 Francuzów, 2 Niemców, 2 Bel-

gów i po jednym Włochu, Holendrze 
i LukŁemburczyku. 

— Organizacja obrony Europy w 
ramach Paktu Atlantyckiego nie bę-

dzie miała, zgodnie z pierwotnymi 
planami, 50 dywizji do końca tego 

roku, znacznie jednak zbliży się do 

tej cyfry, jak oświadczył gen. Brad-
ley, przewodniczący komitetu amery-
kańskich szefów sztabów. 

— Na Bałtyku odbędą się 13 wrze-

śnia wielkie manewry wojsko mor-
skich lotniczych państw Paktu 

Atlantyckiego, których założeniem bę-
dzie odparcie „ataku ze wschodu". 

lecz zjednoczenia") daje wy-

raz jego myśli przewodniej. 

St. St. 

Z POLSKI 
ARTYŚCI W SŁUŻBIE POLITYKI 

W Warszawie odbyło- się ostatnio 
posiedzenie zarządu głównego Związku 
Polskich Artystów Plastyków, „poś 1 -ię 

cone jn ówieniu stanu polskiej plasty-

nopolskiej wystawy". Poza członkami 
zarządu głównego w obradach brali 

udział reżymowi urzędnicy z wicemi-
nistrem kultury i sztuki, Włodzimie-

rzem Sokorskim, na czele. 

Zebranie plastyków miało cel wybit-
nie polityczny i zgodnie z tym na 

zakończenie obrad ułożono anty.me-

rykańską rezolucję, w której potępia-

takich rezolucji na wiecach masowych 
nie jest poważnie traktowane przez 

Zachód i dlatego wciągają do akcji 

pr ytestacyjnej naukę i sztukę. (IC) 

KURS KATECHETYCZNY 
W KRAKOWIE 

Krakowie odbył się dwudniowy 
katechetyczny. Kurs postawiony 

skusyjne: 

Ks. mf. Bolesław Kominek: „Stare 
prawdy w nowej szacie", Ks. prał. W. 

Chrobak: „Nauczanie i wychowanie 
to walka z nim przy pomocy
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akcji Strajkowej CZy agitacji, świadczeń diecezjalnych", Ks. dr P. 

jest niemożliwe. P. J- Bednarczyk: „Nauczanie i wychowa-

nie religijne w kościele". Dr Jerzy 
Kreiner. „Pochodzenie cziowieka w 

świetle nauki", Dr Stanisław Groch-
mal: „Fizjopatologia wyższych ośrpd-

ljów nerwowych wychowanie". 

Kurs odzwierciedlał obecną sytuację 
pod rządani komunistycznymi, kiedy 

wychowanie religijne w szkołach na-

trafia na coraz większe przeszkody i 
zachodzi potrzeba religijnej instruk-

cji w domu rodzinnym i w kościele. 
Kurs ] rzeznaczony był zarówno "la 

duchowieństwa jak i dla świeck "h 

działaczy katolickich. Zgromadził on 
wielką rzeszę doborowych słuchaczy. 

(IO) 

PARKI KULTURY SOWIECKIEJ 

Na wzór SDwiecki komuniści budują 
w Polsce t. zw. „parki kultury i wy-

poczynku". Są to przestrzenie, na któ-

re zwabia się ludzi pod pozorem wy-
poczynku i rozrywki i poddaje się ich 

wytężonej propagandzie marksistow-

skiej. Wszystko tej propagandzie słu-
ży: pomniki, wystawy obrazów, sta-

diony sportowe, teatry, stoiska. 

Obecnie prowadzone są prace nad 
takim „parkiem kultury i wypoczyn-

ku" na Śląsku. Prace mają potrwać 
kilka lat, a sam park ma być naj-

większy tego rodzaju w Polsce. Te-

ren, na którym ma być on zbudowany, 
obejmuje 550 ha i leży pomiędzy Ka-

towicami i Siemianowicami. Pewne 

części parku ukończono już obecnie. 
Inne części będą wykańczane w cią-

gu kilku następnych lat. (IC) 

STUDENCI I URZĘDNICY PRACUJĄ 

NA ŻNIWACH 

Około 10 tysięcy samych studentów 
przeznaczonych zostało de prac 

żniwnych w PGR-ach. Z samej War-

szawy wyjechało na te prace około 
1.600 akLd^mikow. Pierwsza grupa z 

Warszawy wyjechała do województwa 
olsztyńskiego w dniu V lipca br. Ce-

lem zapewnienia sprawnego zakwate-
rowania i pilnowania studentów, by 

rzeczywiście wykonali S"'e „dobrowol-

ne" zobowiązania jak najlepiej, do-
dano do każdej grupy specjalnych 
kontrolerów z powiatowych zarządów 

Państwowych Gospodarstw Rolnych, 
którzy pozostaną z 'młodzieżą na 

miejscu i zachęcać ją będą do prowa-

dzenia „współzawodnictwa pracy 
wśród ochotników akademickich w 
żniwach sowchozowych. 

Do pracy żniwnej w PGR-ach za-

gnano również pracowników biuro-
wych. Do PGR-ów województwa szcze-

cińskiego zjechało około 2.600 osób z 
biur Lodzi, Poznan a i Szczecina. Po-

dobne grupy wyjechały do PGR-ó w w 
olszyńskim, lubelskimji innych. 

— W Egipcie trwa=ą zamieszki 

i walki o włidzę między premierem 
Ali Maher Paszą a gen. Naguibem, 

który dokonał przewrotu i obalenia 

tronu króla FaruLa Naguib zarzuca 
rządowi i administracji państwowej 

korupcję i domaga się postępowych 
reform." Pojawiły się pogłoski o 

udziale Niemców, jako doradców 

techników gen. Naguiba. Podobno w 

Egipcie jest 500 oficerów niemieckich, 
przybyłych tam już po wojnie. 

— Persjji grozi przewrót komuni-

styczny, jeśli rząd Mossadeka nie o-

trzyma wystarczającej pomocy ang'o_ 
amerykańskiej przeciw wichrzeniom 

partii Tudeh. Mimo rozległych peł-

nomocnictw, j akie . Mossadek otrzy-
mał na okres 6 miesięcy oraz mimo, 

że stara się on pozyskać chłopów po-

lepszając ich byt, groźba opanowa-
nia Persji przez Moskwę nie maleje. 
Stany Zjednoczone zaś a jeszcze 

bardziej Anglia — choć zastanawia-
ją się nad tym problemem — nie są 

skłonne udzielić Persji potrzebnej 
pomocy gospodarczej a tym mniej 

wojskowej na wypadek komunistycz-
nej próby przewrotu. 

Nowa powieść znanego pisarza polskiego 

ROMANA ORWID-BULICZA pt. 

HANKA 
ukazuje się w dzienniku wychodzącym w Paryżu 

„SŁOWO POLSKIE" 
Powieść jest dalszym ciągiem znanej powieści pt. 

„Jeśli jutro wojna". 

„Łączniczka Hanka" nie ukaże się w formie książkowej. 

Każdy kto chce zapoznać się 7. treścią tej ciekawej powieści po- . 

winien zaprenumerować „Siłowo, Polskie". Ndwy prenumerator 

otrzyma wszystkie numery „Słowa Polskiego" począwszy od pierw-

szego odcinka nowej powieści. Przedstawicielem „Słowa Polskiego" 

w Londynie jest Dr M. Trusz, 150, Earls Court Road, London 

S W. 5. Prenumerata mies. 8/6, kwart. 1,5,6, egzemplarz 3 d. 
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JULIUSZ ZE Y ER 

STRESZCZENIE POPRZEDNICH ODCINKÓW 

Rzecz dzieje się w drugiej polowie XVIII w. w Dubrowicach j 
w Czechach. Floryan, ubogi ale czarujący muzyk, założył się o 

swój flet z panem Pistoriusem, że ten nie zdo'a znaleźć sobie 

młodej i ładnej żony wbrew swym bogactwom. P. Pistorius o-

świadczyl się o rękę 15-letniej Dorotki i został przej jej prz.' 

braną matkę przyjęty. Na ślub zaprosił i Floryana, który kocha 

się w Dorce. Pistorius we wściekłości łamiąc jego flet zrani1 

gospodyni, Judyty. Po pewnym czasie pp. Pistoriusowie zostali 

zaproszeni na bal do księżnej. 

— Nie lada nowiny, moja Doro! Ale, ale, jesz-
cze jedna! Młody Sloupenski otrzymał dzięki 
poparciu księżnej pani świetną posadę w Rzymie. 
Jedzie tam już na wiosnę. Został dyrygentem w 
prywatnej kaplicy jakiegoś kardynała, zapaleńca 
na punkcie muzyki. 

— Więc żyje! Więc się nie utopił! — wy-
krzyknęła Dorka głosem drżącym od uciechy. — 
Taki miałam o nim straszny sen... 

— Co też ty pleciesz, dzieciaku? — zdumiała 
się ciotka, zaś pan Pistorius wtrącił gniewnie: 

— W ogóle zbyteczne, aby ci się śnił. 
Ciotka śmiała się, zaś gość z. Pragi zauważył, 

że nikt za swoje sny odpowiadać nie może. 
Dorkę ogarnął teraz najlepszy numor. Podjęła 

z gościem żywą rozmowę wypytując go, jakie też 
ta piękna opera „Orfeusz" ma zakończenie? Była 
bowiem wczoraj jakaś nieswoja i całkiem nie sły-
szała końca. A gdy się dowiedziała, że sam bóg 
miłości nadaje wszystkiemu obrót najpomyślniej -
szy, że Orfeusz życia się nie pozbawia, owszem, 
wolno mu żyć i w szczęściu miłować swą Eurydy-
kę, wprost promieniała z radości. 

— Ach. gdybyż się tylko wszystko tak pięknie 
i szczęśliwie skończyło! — westchnęła biegnąc do 
kucnni, by się tam zakrzątnąć z Judytą i podku-
chenną. Gość z Pragi dziś już odjeżdżał i miało 
się odbyć pożegnalne przyjęcie ku jego czci. 

V. 

Jeszcze tylko paru dni brakowało do Bożego 
Narodzenia. Na zamku wrzało od przygotowań, 
miasto całe się ożywiło, ruch też panował w do-
mostwie pana Błażeja. Postanowił wystąpić na 
balu u księżnej pani w pełnym blasku swej god-
ności i pragnął, aby i jego młodziutka żona za-
ćmiła wszystko naokół. Dom się roił od szwaczek, 
krawców i szewców, którzy szli ręka w rękę ku 
dziełu. Pan Pistorius i pani Skarbnikowa mieli 
na głowie cały kłopot, zmuszeni myśleć i za sieoie, 
i za Dorkę — ona bowiem nie miała żadnego do-
świadczenia ani wyobażenia o tym, co stosowne, 
co noszą obecnie, a czego nie. Pan Pistorius cie-
szył się niezmiernie na ten bal, ale radość jego 
mąciły dwie troski. Najpierw męczył go ból w 
zranionej ręce. Nie zasięgnąwszy od razu porady 
lekarskiej leczył się sam i okładał rozmaitymi 
plastrami, rana wszakże nie chciała się goić. Gdy 
nareszcie przybył wezwany doktór, pokazało się, 
że cała historia wskutek niemądrego obchodzenia 
się z raną, zamiast iść ku dobremu, pogarszała się 
— i teraz dopiero rozpoczęło się prawidłowe le-
czenie. Rana jednak jątrzyła się wciąż, a im dłu-
żej, tym bardziej była bolesną.

 4 
' — Po balu pojadę do Pragi dać to obejrzeć ja-

kiemuś sławnemu lekarzowi — powiedział pan 
Pistorius i cierpiał dalej. 

Druga troska była prawie jeszcze cięższa. W 
drugie święto Bożego Narodzenia siedzieli z żoną 
spokojnie przy wieczerzy i pan Pistorius opowia-
dał jej właśnie o przybyciu na zamek księżnej 
pani z liczną świtą i orszakiem różnych dostoj-
nych osób, gdy Dorotka pobladła nagle, znieru-
chomiała i błysk szczęścia mignął w jej oczach. 
Zdziwiony, już chciał ją zapytać o przyczynę tej 
błogości, gdy pytanie okazało się zbytecznym. 

Przez szczelnie pozamykane okna dobywały 
się tony fletu, wpływały do wnętrza spokojne i 
słodkie... Była to znajoma pieśń Orfeusza. Pan 
Pistorius wiedział w lot, kto gra. 

— Ten przemierzły dławiduda znowu tu! — 

Tłumaczyła MARYLA WOLSKA 

ozwał się ze złością, odsuwając talerz. Nie był już 
wcale głodny. 

Dorka poszła do siebie i marzyło jej się, ma-
rzyło — miała wrażenie, że słyszy ciągle tę prze-
śliczną melodię, nawet wtedy jeszcze, gdy już 
dawno brzmieć przestała. 

Od tego dnia począł ją pan Pistorius zamykać 
w domu jak w więzieniu. Nie mógł się uspokoić 
żadną miarą. Ale na co się zdało całe pilnowanie! 
Co wieczora, gdy tylko Dorotka weszła do swej 
izdebki i zaświeciła światło, jakby na dany znak 
odzywała się przejmująca, znajoma muzyka, ko-
łysząca ją w sny cudowne. Pan Pistorius się 
wściekał — ale nie było ratunku. Nie mógł zabro-
nić dźwiękom wstępu do swego domu ani nałożyć 
więzów marzeniom Dorotki. Wprost gorączkował 
ze złości. 

- Nic pan sobie nie rób z tego wszystkiego! 
— pocieszała go pani Skarbnikowa. — Przecież 
panu wiadomo, że to długo nie potrwa. Wiem z 
najlepszego źródła że Floryan zaraz po balu od-
jeżdża do Pragi. Księżna pani słyszała, jak grał 

u hrabi Kasztelana i zaprosiła go do siebie na 
koncert. Przyjechał tylko dlatego. 

Dał się jako tako udobruchać, nie przestawał 
jednak liczyć dni do odjazdu tego „grajka". O, 
gdyby już było nareszcie po balu! 

Nadszedł w końcu ów dzień, tak dla Dubrowic 
uroczysty. Wieczór, gdy pan Pistorius ujrzał wcho-
dzącą do pokoju Dorotkę, strojną i świetną jak 
wielka dama, gotową jechać z nim na zamek, za-
pomniał przez chwilę o wszystkiej złości, ba, na-
wet o bolącej ranie. 

Dorka po raz pierwszy w życiu miała upudro 

Ilustracje LELI PAWLIKOWSKIEJ 

łał nań w tejże samej chwili pan Rejent. — Na 
słoweczKo tylko, upraszam najmocniej...—i odciąg-
nął go o parę kroków dalej. 

Dorotka i Floryan stali sami naprzéciw siebie. 
— Co wieczora słyszę pana granie —-westchnę-

ła — ale już tak podoóno długo nie będzie... 
— A czyś pani rada tej mojej muzyce? 
Nie odrzekła słowa, ale wyraz jej był dosta-

tecznie wymowny. 
— I będzie pani żal za mną, nie, za moim gra-

niem, gdy pojadę? 
Łza wybłysła pod jej powieką i spływała wolno 

po twarzyczce. 
— Zostanę! — szepnął. 
Zlękła się, ale uśmiech powrócił na jej usta. 
Wrócił tymczasem i pan Błażej. 
— Nie usiadłabyś może? — zagadnął żonę, ii 

tylko na to, aby ją stąd zabrać jak najprędzej. 
_Wtem na sali rozległ się szmer. 
" — Cicho! Księżna pani! 
Podwoje, pchnięte naraz w dwie strony, otwar-

ły się szeroko i władczyni zamku weszła otoczona 
swoimi szłacńetnie urodzonymi gośćmi. Kroczyła 
przez salę, kierując się ku grupie foteli ustawio-
nych przy kominku, na którym płonął wesoły 
ogień. Miała wspaniały, majestatyczny wzrost, 
suknia z ciemnego aksamitu opływała jej postać. 
Pozdrawiając na wsze strony obecnych usiadła 
przyzywając poufnym skinieniem wachlarza to 
tych, to owych, z którymi pomówić pragnęła. 

Księżna Antonina Eleonora Lodenic była isto-
tą wcale nie zwyczajną. Dusza jej miała śmiałość 
i zacięcie raczej męskie, podczas gdy serce pełne 
było subtelnej, niewieściej, wprost macierzyńskiej 
tkliwości. O swoich poddanych dbała rzetelnie, 
witając ich u siebie z patriarcnalną gościnnością, 
nie mieszała się nigdy natrętnie w ich osobiste 
sprawy, ale pragnęła gorąco, aby im było dobrze, 
gotowa każdej chwili dopomóc im bądź radą, 
bądź dobrym uczynkiem. Nienawidziła lizusostwa 
i pochlebstwa. Zdania jej padały krótkie, o do-
borze słów niezbyt wybrednych i lubiła, aby do 
niej także podobnie przemawiano. Potrafiła być 
niezmiernie czuła, ale i bardzo surowa. Teraz 
uśmiechała się jedynie. 

— Nareszcie jesteśmy znowu pośród was! — 
zawołała głosem mocnym lecz przyjemnym. Mówi-
ła każdemu po imieniu i witała każdego z osobna, 
wypytując o rodzinne szczegóły, o dzieci i gospo-
darstwo. Zauważyła panią Bobeszową. 

— Cóż, moja kocńana! — wykrzyknęła — 
wydałaś podobno wychowankę? śliczny był smar-
kacz. Pokażcie mi ją! 

— Oto jest —. odparła pani Bobeszową ciągnąc wane włosy, wysoką fryzurę, zdobną w pióra i 
kwiaty. Srebrzysty brokat jej sukni tkany był w i za rękę Dorotkę 
jabłka granatu, szyję owijały sznury pereł, któ-

 A
leż to i teraz jeszcze dzieciak' - dziwiła 

rych by się nie powstydziła żadna hrabina, a w] się księżna. _ Musieliście się tak śpieszyć? 

Pani Bobeszowej wymknęło się przez zęby coś 
niewyraźnego, czego nikt nie rozumiał zaś kiężna 
badała dalej: 

— Gdzież jej mąż? 
Pan Pistorius przybliżył się, blady z bólu w 

ręce i ze wzruszenia, że księżna o niego pyta — i 
począł się przeginać w ukłonach przedziwnie gra-
cyjnych; Dorka, przynaglona spojrzeniami ciotki, 
uczepiła się ramienia męża i wykonała z nim 
ukłon równoczesny, mniej więcej taki jak przed 
panem bakałarzem w szkole. Księżna na chwilę 
zaniemówiła, nagle szybkim ruchem zwinęła 
wachlarz, którym się bawiła dotychczas — i coś 
jakby okrzyk zgrozy wydarło się z jej ust. Nie 
było już ani śladu uśmiechu. 

— Więc to jest mąż tego dziecka? — zapytała 
donośnym głosem, ciągnąc bez ogródki: — I wy-
ście na to mogli pozwolić? A pan czy miałeś su-
mienie?! 

Skarbnikowstwo stali spiorunowani, pan Pis-
torius blady był jak śmierć, a wokół ust Dorotki 
majaczył nic nie znaczący uśmieszek. 

Wreszcie w straszliwym pomieszaniu zdobyła 
się pani Skarbnikowa na najzręczniejsze i niesły-
chanie odważne kłamstwo: 

(Dokończenie nastąpi) -

rączce jej tkwił trzonek bursztynowego, rzeźbio-
nego wachlarza, roboty tak misternej, że miał 
raczej pozór przejrzystej koronki. 

Był też ogólny podziw, gdy się pan Pistorius 
ukazał z żoną na zamku. Na tle wielkiej sali, 
zdobnej w liczne weneckie zwierciadła i białe 
kunsztowne sżtukaterie, jarzącej morzem wosko-
wych świec, których ' niezliczone płomyki dwoiły 
się jeszcze w lustrzanych, kryształami obwieszo-
nych kinkietach, podobna róży wśród śniegu, była 
Dorka prawdziwie zachwycającym zjawiskiem. 
Szeptano ze wszystkich stron, że pan Pistorius 
jest chyba najszczęśliwszą istotą pod słońcem. 

— Długo wprawdzie przebierał — ozwał się 
ktoś W tłumie — ale też upatrzył w końcu, co było 
najpiękniejszego! 

Słowa te doszły uszu szczęśliwca i pan Pisto-
rius rozpływał się z lubości. Dorotkę radował 
również ten podziw i serce jej drżało od uciechy, 
zwłaszcza, gdy naraz ujrzała przed sobą Floryana. j 

— Ach i pan tutaj! — zagadnęła doń, stając. 
Pan Pistorius, rad nie rad, zatrzymać się mu-

siał także, przemógł się nawet o tyle, że powiedział 
z zupełnym spokojem: 

— Dobry wieczór! 
— Panie Pistorius, panie aptekarzu! — zawo-



24 sierpnia 1952 r. ;j GAZETA NIEDZIELNA 

TADEUSZ BOROWICZ 

Tam. gdzie dziewczęta otrzymują „pancerz polskości 
Pitsforri — wzorowy zakład wychowawczy sióstr nazaretanek 

Fragment krakowiaka w parku za-

kładu w Pitsford. 

Nie ma wcale przesady w 
słowach prof. Kościałkow-
skiego, że sześciomiesięczny 
pobyt w Pitsford opancerza 
dziecko na pięć lat przeciw 
utracie polskości. Ktokolwiek 
ma coś do czynienia ze szko-
łą i internatem dla dziew-
cząt sióstr nazaretanek w 
tym ślicznym pałacu pod 
Northampton —• wie, że to 
prawda i że stary profesor 
Uniwersytetu Stefana Bato-
rego w Wilnie, uczący dziś w 
Pitsford 10-letnie dziewczęta 
języka i historii polskiej, ma 
rację. Jak Hereford — to sło-
wo, którym możemy się chlu-
bić w zakresie wychowania 
chłopców, tak ^itsford — to 
nasza caluba w zakresie wy-
cnowania dziewcząt polskich 
na emigracji w Anglii. , 

Zacznijmy jednak od po-
czątku. Reportaż trudno pi-
sać o czymś, co chwyta za 
serce i porywa tak silnie u-
czuciowó, ' że zimny dzienni-
karz nie może patrzeć na 
rzeczy wyłącznie sprawozda-
wczo i czuje, że ma tylko pi-
sać o sprawach, które należy 
pokochać, pomóc im i które 
trzeba by łopatą do głowy 

wsadzać każdemu Polakowi 
w Anglii, zwłaszcza mające-
mu dzieci i biadolącemu nad 
ich wynarodowieniem. Toteż 
będą to tylko nieliczne frag-
menty tej cudownej wyciecz-
ki, jaką odbyłem, by powie-
dzieć moim rodakom, czym 
jest Pitsford. Obrazki tym 
bardziej aktualne, że złe 
plotki coraz głośniej mówią o 
likwidacji resztek szkolnic-
twa polskiego w ramach Ko-
mitetu dla Spraw Oświaty. 

W czasie ubiegłej wojny 
rząd brytyjski skonfiskował 
niejakiemu panu Drummond 
piękną posiadłość, złożoną z 
obszernego luksusowego pa-
łacu, parku z base.nem-pły ■ 
wahrą, kortów tenisowych, 
sali gimnastycznej, obszer-
nych budynków stajennych, 
innycn domków i dobudó-
wek, oraz rozległych pól — 
ponieważ pan Drummond, 
podobno bliski przyjaciel 
księcia Windsoru, byłego kró-
la Edwarda VIII, okazał się 

no na licytację, na której 
nabyły ją polskie nazaretan-
ki za sprawą Matki General-
nej źakonu, siostry Bożeny-
Starczyńskiej. Posiadłość by-
ła ogołocona ze wszystkiego i 
zaniedbana, siostry wysił-
kiem wielu lat pracy, zakupi-
ły bowiem posiadłość w r. 
1947, doprowadziły ją do 
wzorowego porządku i zało-
żyły w niej szkołę i internat 
dla polskich dziewcząt, ktôr \ 
jest dziś zakładem takim, 
jakich niewiele było nawet w 
Polsce przedwojennej. 

Siostra Nazarena, która o-
prowadza mnie po zabudo-
waniach, parku, ogrodzie i 
polach, jest niewyczerpanym 
źródłem wiadomości, z któ-
rych każda zasługuje na wy-
rycie złotymi literami w dzie-
jach naszej prozaicznej emi-
gracji. Jest to dzieło tak 
îvie'kie, że aż dziw mnie bie-

Słyszałem, że za pobyt w 
internatach angielskich nie-
którzy Polacy płacą bez 
zmrużenia oka po £ 60 za 
term, czyli za 3 miesiące. I 
słyszałem też, że są Polacy, 
którzy otrzymując dla dziec-
ka stypendium z Komitetu 
Oświf ty na opłacenie zakła-
du w Fitsford, przetrzymują 
pieniądze u siebie lub prze-
znaczają je na inne cel-?, a 
za dziecko nie płacą. Inni 
oddaliby dziecko do zakładu 
w Pitsford, ale za darmo, lub 
przy znacznej zniżce. Skąd 
siostry mają brać na to? 
Przecież mają wprawdzie ob-
szerną posiadłość, ale z nią i 
podatki, i inne zobowiązania 
finansowe, bo zakupiły ją 
przy pomocy finansowej 
nazaretanek z Enfield, któ-
rym, częściowo w naturze, 
w zbiorach ze swego gospo-
darstwa dotychczas ową po-

rze, dlaczego o całe} sprawie zyczkę spłacają. Przecież na-
tak mało na ogół wiedzą zaretanki w Pitsford, których 
Polacy w Anglii. jest razem 18, same, przy po-

POLONEZ W PARKI PRZED PAŁACEM 

być w jakichś konszachtach 
z Niemcami; został więc izo-
lowany na Isle of Man. Po 
wojnie posiadłość wystawio-

Pałac przerobiono na sale 
mieszkalne, sypialne, rekre-
acyjne, bibliotekę itp. dla 
dziewcząt, kaplicę i jadalnię 
dla najmłodszych. Część bu-
dynków stajni przerobiono 
na klasy szkolne oraz jadal-
nię dla starszych. Ale niech 
was owo słowo „stajnia" nie 
•uraża : gdybyś z góry nie wie-
dział, nigdy byś nie przypu-

mocy 5 Polaków prowadzą, 
utrzymują w porządku i roz-
budowują olbrzymie budyn-
ki, parki, ogrody, uprawiają 
ziemię, uczą, wychowują i 
kształcą dzieci — po to tylko, 
by — jak mówi wychowaw-
czyni dzieci, siostra Nazare-
na — mieć tę jedyną radość, 
że te dzieci rosną dla Boga i 
dla Polski, by mieć w swej 

puścił, że te miejsca kiedyś ciężkiej pracy poczucie do-

Gfówny budynek zakîadu w Pitsford od strony parku. Po lewej 

stronie mniejszy dom, w którym w czasie gościny w pałacu mieszkał zazwy-

czaj były król Anglii Edward VIII, książę Windsoru i pani Simpson. 

RIMIFON, PYCAZIDE 
1000 tabl. Izonicotinic Acid Hydrazide £. 4. 14.0 

10 gr. Streptomycyny £. 2 .04.0 

CENY Z PRZESYŁKĄ DO POLSKI 

WYSYŁA 

Apteka GRABOWSKIEGO 
187, Draycott Avenue, London. S. W. 3 
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koniom za pomieszczenia 
służyły.' Dzieci tam teraz nie 
ma, bo wyjechały, napisaw-
szy na tablicach wielkimi li-
terami „VIVAT WAKACIE", 
które to napisy odczytywa-
łem z rozczuleniem. W gara-
żu powstała obszerna, czy-
ściutka i jasna jadalnia na 
70 osób, a pozostała część da-
wnych Ttajni, stanowiąca 
niemal połowę całeso blouu, 
czeka wciąż na przebudowę i 
widziałem, jak jeden jej ka-
wałek przekształca się już na' 
piątą klasę gimnazjalną. Ale 
na doprowadzenie prac do 
końca trzeba nie tylko cza-
su, wysiłku i ofiarności sióstr 
nazaratanek, ale przede 
wszystkim zrozumienia ogółu 
Polaków, że chodzi o rzecz 
bardzo ważną, może w An-
glii jedną z najważniejszych 
dla Polski, której mamy 
przywieźć z wygnania zdro-
we moralnie i fizycznie, a 
przede wszystkim polskie no-
we pokolenie, zrodzone i wy-
chowane na obczyźnie. 

brze spełnionego zakonnego 
obowiązku. To na zakład an-
gielski są pieniądze u rodzi-
ców a na polski i katolicki 
nie ma? To do Pitsford moż-
na posyłać dziewczęta tylko 
za, darmo? Doprawdy, gdy-
bym nie znał pomieszania 

Przełożona zgromadzenia sióstr 

nazaretanek Matka Generalna Bożena 

Starczyńska i przełożona zakładu w-

Pitsford Matka Regina przed głów-

nym wejściem do gmachu internatu. 

pojęć Polaków także w wielu 
mnycn spraw acn, nie uwie-
rzyłbym, ze takie stanowisko 
rodziców jest w ogóle możli-
we. 

Przełożona zakładu, matka 
Regina, dwoi się i troi, by 
podołać wszystkim potrze-
bom i zobowiązaniom. Jest 
ciasr.o z pomieszczeniem, 
młodszycii dziewcząt, óo sze-
reg pokoi odpowiednich na 
takie pomieszczenia zajmują 
polscy pracownicy zakładu, 
których nie można ulokować 
w sąsiednich, należących do 
posiadłości domkach. Domki 
te bowiem zajmują lokatorzy 
Anglicy, których usunąć nie 
moina, gdyż zajmują je jako 
nieumeblowane. W dodatku 
niewysokie czynsze płacą ze 
znacznym opóźnieniem, albo 
icn wcale rie płacą. W tej 
chwili zakład ma 95 wycho-
wanie, a mógłby pomieśuić 
120, oczywiście po uzyskaniu 
3 d imków zajętych przez nie-
płacąćych lokatorów Angli-
ków. 
Pitsford posiada przedszko-

le dla dzieci od lat 5, mające 
trzy klasy — 2 klasy „kinder-
garden" i klasę przejściową,' 
zwaną „transition". Ma na-
stępnie szkołę powszechną, 
składającą się z 4 klas (ju-
niors) i gimnazjum składa-
jące się z 5 klas (seniors). 
Klasa 5 będzie urucnomiona 
po raz pierwszy w nadcho-
dzącym roku szkolnym. Nau-
ka odbywa się według angiel-
skiego programu szkolnego, 
lekcji udzielają siostry naza-
retanki polskie i angielskie. 
Nauka wszystkich przedmio-
tów za wyjątkiem języka pol-
skiego, historii i religii od-
bywa się po angielsku. Od 
pierwszej klasy gimnazjal-
nej obowiązuje język fran-
cuski wykładany po polsku i 
łacina, wykładana po an-

(Dokończenie na str. 6) 

Fragment budynków stajennych przebudowanych przez siostry narare. 

tanki i zamienionych na klasy szkolne. Przed budynkiem dziewczęta z 

gimnazjum i ze szkoły powszechnej. 
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DODDINGTON PARK 
W niedzielę 10 sierpnia ks. dzie-

kan Urbański dokonał w hostelowej 

kaplicy poświęcenia nowego metalo-

wego tabernacuium ora? srebrnej pu-

szki na komunikaty, które zakupiono 

ze składek mieszkańców hostelu oraz 

townie odrestaurowana, ozdobiona 

szybami z witrażowymi dekoracjami 

oraz wyposażona w linoleom i wy-

wych ławek. Dużo pracy i starań oko-

ło ozdabiania ołtarza świeżymi kwia-

tami dołożyli pp. Furs-2urkiewic£owie 

Jeden z mieszkańców I Cz. 

Sœâacja 

WYJAZD DZIAŁACZY 
KATOLICKICH ZE SZKOCJI 

Niedawno żegnano na dworcu w E-

dynburgu działacza Akcji Katolickiej 

płk. inż. Ignacego Harskiego, który 

wyjechał do osiedla Pęnrhos. 

Z Kirkcaldy w hrabstwie Fife wy-

jechał na stałe do Stanów Zjednoczo-

nych inż. St. Krysiak członek zarządu 

oddziału Akcji Katolickiej w Szko-

cji i członek Rady Parafialnej w Fi-

godne krzesła -zamiast dotychczaso- fe. 

EDYNBURG 
Organizacje katolickie w Edynburgu 

przyszły z pomocą organizatorom ko 

lonii letnich dla dzieci — Towarzyst-

wu Kultury Polskiej, asygnując na 

rzecz imprezy: Oddział Akcji Katolic-

kiej £ 7.0.0, Polski Komitet Kościel-

ny £ 15.0.0. Na kolonie te nad pięk-

ne jezioro Loch Lomond wyjechało 

100 dzieci z całej Szkocji. 

* 
Rektór Poiskiej Misji Katolickiej w 

Szkocji, ks. dr L. Bombas, wygłosi? 

na zebraniu członków organizacji ka-

tolickich w Edynburgu prelekcję o 

Kongresie Eucharystycznym w Barce-

lonie. Uwagi ks. Rektora uzupełnił in-

ny uczestnik Kongresu, ks. proboszcz 

W. Drobina z Palkirk podkreślając 

m. in., że ks. r ktorowi Bombasowi 

przypadł w udziale zaszczyt odczyta-

■W 

Pitsford 
(Dokończenie ze str. 5) 

gielsku. Prócz tego za ćlo-
datkową_ opłatą udziela się 
lekcji muzyki, mianowicie 
gry na fortepianie. 

Jest jedna ciekawa rzecz, 

d której na ogół się nie pa-
mięta przy wycnowywaniu 
dziec.', a na którą zwróciły 
uwagę siostry w Pitsford. 
Jest nią atrakcyjność K.UŁU-

ry polskiej, atrakcyjność pol-
skości dla Umysłów młodych, Polaków z Crewe. Ks. dziekan Urbań-

ZaCZynająCyCh dopiero PC- ski złożył podziękowanie ofiarodaw-

ZnawaĆ SWiat i ŻyCie. Do Za- com oraz pp. Wolańskiemu i Krajew-

kładU przychodziły dziew- skiemu, którzy pr eprcwadzal; zbiór-

CZÇta, U kt&rych bezlitosny k
«- Kaplica w hostelu została grun 

nap :r obcego środowiska juz; 
zdołał poczynić szczerby w 
narodowej postawie umysłu i 
serca i kt^re, zairapowane 
angielszczyzną, Wyrażały się 
pogardliwie o wszystkim, co 
polskie. Po bardzo krótkim 

czasie te same dziewczęta za-
czynały być dumne, że są 
Polkami, wieczorami oderwać 
ich nie było można od pol-

skich książek, staruszka prof. 
Kościałkowskiego zanudzały 
prośbami, by opowiadał im 
jeszcze więcej o polskiej hi-
storii, języku i kulturze. To 
polskość objawiła swą potęż-
ną siłę atrakcyjną wypiera-
jąc juz, już grożącą młodym 
duszom obcość. Gdy siostra 
Nazarena o tych rzeczach 
mówi, jest wyraźnie wzruszo-
na. Mówi, że- to bywają chwi-

le największej nagrody sióstr 
za ich pracę, którą Polacy 
tak mało rozumieją, o której 
tak mało wiedzą i której tak 
mało pomagają. 

Jest może palec Boski w 
tym, że pałac, w którym mie-
szkał przyjaciel hitlerow-
skich Niemiec, naszego nie-
ubłaganego wroga, znalazł 
się w rękach polskich zakon-
nic, które uczyniły zeń szkołę ——^———^— •— 

polskości, że kamienna pła- śpiewać przy nich swe pra- pisz, jeśli ktoś temu d.siecku nie Paryża 1 katedr
 francuskich oraz 

skorzeźba orła nad basenem wosławne psalmy. W Persji nie wszczepi tego z miłością i
 nawi £

»
zanie

 kontaktów z katolicką 

kąpielowym w parku, choć siostry prowadziły sierociniec oddaniem A to właśnie czyni
 młodzieza

 *™ncuską i zaznajomienie 

niektórzy twierdzą, iż przed- dla biednych polskich dzieci, internat i szkoła dla dziew- ^
rzy

z

 i

J
™

y

d0
°~ 

stawia orła niemieckiego, do szkieletów podobniejszych
 czą

t sióstr nazaretanek w
 dzieci

 j młodzieży o duchowe łączenie 

jest jednak orłem białym, a niż do ludzi. W Afryce szkołę, Pitsford. się z pielgrzymami w czasie od ie 
więc polskim. Pan Drum- przy której widzę je na fo- Wychowankę zakładu by- sierpnia do 3 września o godz. 9 wie_ 

mond, któremu po wojnie to
0
raîii z długimi szeregami wają często gośćmi okolicz- czór. Proszą również o przystępowa-

wolno opuszczać wyspę Man, dzieci, czuwające nad nimi nych Polaków, zwłaszcza w nie w ich
 intencji do Komunii ŚW. 

odwiedza czasami Pitsford — jak matki w białych, tropi- Northampton, 'dla których z
 mł

«
dz

y
 24

 sierpnia a i września, 

ciągnie go coś na stare śmie- kalnych habitach. Te siostry okazji różnych uroczystości
 26 SIER
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 godzinach popiudr;, 

ci rodzinne. Pewnego razu kochają polskie dzieci i z tej narodowych urządzają przed- "
ych
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zaprowadzono go do sali miłości przede wszystkim stawienia i popisy polskich X^ ̂ c^l^TlZ^ 
przerobionej na kaplicę. Gdy robią dla nich to wszystko, tańców i śpiewu. Polacy,

 wej Drogi
 Krzyżowej do kasztelu pia-

wszedł, przysłonił oczy ręko- co uczyniły w Pitsford. A.e
 s

tare wygi i weterani wojen,
 C

zącej Pani w La saiette na wysokości 

ma i rzekł ze wstydem: „Oh, mają prawo oczekiwać od płaczą na tych popisach jak 2000 metrów. Dnia 21 sierpnia o godz. 

gdyby siostry wiedziały, co w społeczeństwa polskiego, któ- bobry ze wzruszenia. Znają 9 rano odprawiona będzie Msza s». 
tej sali się dawniej odbywa- remu na ogół nie powodzi się nasz 1 pitsfordzianki również w

 samym sanktuarium, pielgrzymi 

■ ło!" Sala ta była dawniej do- w Anglii najgorzej, by miało \
n

glicy z biskupem Nort-
mowym barem właściciela dla ich pracy i ofiary zro- hampton na czele, którzy 
pałacu i widocznie stare jej zumienie, uznanie i by tej nachwzhć się polskich dziew-
ściany oglądały niezbyt bu- pracy dopomogło. Choćby

 czą
t nie mogą. Mówią, że 

dujące sceny. Czyż nie pa- przez to, by umożliwić im
 teraz

 to już nie są dzieci „of 
lec Boży, że tam, gdzie nie- rozbudowę i rozwój zakładu orphanage type" — jakby z 
gdyś Boga obrażano, powstał przez posyłanie doń polskich sierocińca. To zupełnie coś 
dziś przybytek Bożej chwały, dziewcząt — powiem wyraź-

 mneg0i
 tu widać rękę wytTa-

wzniesiony rękami polskich nie: nie za darmo, nie za u'gi
 wr

.ycb i oddanych dzieciom 
zakonnic na pożytek mło- i zniżki, bo nazaretanki wzię-

 wyc
howawczyń, które tak 

łyby wszystkie dzieci za dar- pięknie na obczyźnie pełnią 
mo, gdyby mogły. A ja wiem

 slU
żbę dla Boga i dla Polski, 

i wierzę, że naprawdę nie Gościnność sióstr była tak 
mogą. wielka i szczera, że aż żenu-

Nie zdajemy sobie sprawy jąca, zostałem tedy przez noc 
z tego, że wychowanie na- w Pitsford nocując w miłym 
szych dziewcząt w duchu pol- pokoiku, ponoć w budynku 

dam albumy z fotografiami, skim i katolickim to są rze- kiedyś specjalnie wybudo-
przyniesione przez matkę czy takiej wartości i tak nie- wanym dla przyjaciela Drum-
przełożoną, widzę, że to nie wymierne, że nie da się ich monda, księcia Windsoru, 
jest bynajmniej pierwsze ceny nawet wyrazić w fun- Rozmyślałem długo w noc o 
dzieło tego rodzaju naszych tach i szylingach. To nie jest dwóch Polakach, których 
dzielnych nazaretanek. Mają już kwestia luksusowego mie- spotkałem, jadąc tu, na dwor-
za sobą też inne. Większość szkania i odżywiania, zdro- cu Euston w Londynie. Puł-
sióstr będących dzisiaj w wego powietrza, parku, lasu, kownik i major zbierali brud-
Pitsford przeszła Rosję z jej basenów, kortów tenisowych, ne naczynie w restauracji 
wszystkimi okropnościami. W p-iców do hockeya, siatków- dworcowej. Pomyślałem, że 
obozach, łagrach i na posiół- a, koszykówki i wszystkich dziewczęta w Pitsford są o 
kach sowieckich modliły się, innych rzeczy, których war- tyle szczęśliwsze od nas, do-
by Bóg im pozwolił powrócić tość można obliczyć w pie- rosłych: nie tylko wrócą do 
do pracy w ukochanym zgro- niądzach. To jest kwestia wolnej Polski, ale już dziś ją 
madzeniu zakonnym. Przy- polskości i moralnej wartości mają, pełną i całkowitą, u 
chodziły do nich Rosjanki, Twego dziecka, której nigdzie sióstr nazaretanek, 
by słuchać ich modlitw i by za żadne pieniądze nie ku- Tadeusz Borowicz 

nia modlitwy kongresowej w imieniu 

Sekcji Polskiej Kongresu. 

BALHORY HOSTEL 
Przewodniczący Kola Akcji Katolic-

kiej w Balhory hostel, p. A. Wróbel, 

wygłosił szereg cdczytów i pogadanek 

na tematy katolickie. Osta:nio poru 

szyi w nich problem wolnomularstwa, 

oraz omówił znaczenie religii w życiu 

człowieka i scharakteryzował broszu-

rę J. Giertycha ..Nacjonal.zm chrze-

ścijański". 

W. KOP. 

H. SIENKIEWICZ 

W PUSTYNI 
I W PUSZCZY 

w oprawie tekturowej 

21/- z przesyłką 21 9 

Do nabycia: 

Veritas P. P. Centre 

12, Pared Mews, London, W. 2. 

PIELGRZYMKA MŁODZIIŻY 
DO LA SALETTE 

NA KOK El NIL BRAK POLAKÓW 

Stoczniowcy polscy we Vlissingen gościli ostatnio w swym gronie nieco-

dziennego gościa, a mianowicie p. Z. Kobylańskiego b. żołnierza 1 Korpusu 

świeżo przybyłego z Korei, Wygłosił on pogadankę dzieląc się swymi 

wrażeniami z tego egzotycznego frontu. P. Z. Kobylański jest jednym 

z 25 Polaków z Holandii, b. żołnierzy PSZ i Kompanii Wartowniczych, 

którzy po wybuchu wojny koreańskiej zgłosili się do holenderskich władz 

wojskowych na wyjazd do Korei. Zdjęcie nasze przedstawia grupkę żoł. 

nierzy polskich z holenderskiego batalionu walczącego na Korei, grzejących 

się przy ognisku. 

i.Fot. Z. Kobylański) 

W dniach od 16 sierpnia do 3 wrze-

śnia odbywa się staraniem ojców ma-

rianów z Hereford pielgrzymka m ] > 

dzieży polskiej z Anglii do La Saiette 

we Francji, którą prowadzi ojciec 

Okoński, marianin. Celem pielgr:ym 

ki jest m-zebłaganie Matki Najświęt-

szej i prośba o nawrócienie błądzą-

cych, o siłę dla prześladowanych, o 

ducha ofiary dla młodzieży katolic-

kiej i o światło dla jej kierowników 

Ubocznym celem pielgrzymki j : ?>t 

zbliżenie wzajemne młodzieży katolic-

kiej w wieku 15 do 25 lat różnych 

krajów. W La Saiette nastąpi spot-

kanie z grupkami młodzieży innych 

krajów, głównie z Rzymu. 

Myśl tego rodzaju pracy przedłożyła 

Ojcu św. w dniu 3 czerwca polsko-

włoska delegacja młodzieży wręcza 'ac 

Jego świątobliwości memoriał na pi-

śmie, zaaprobowany przez J. E. ks. 

biskupa Gawlinę. Ojciec św. żywo za-

interesował się tym projektem i udzie-

lił organizatorom pielgrzymki specjal-

nego błogosławieństwa. 

Pielgrzymka do La Saiette, kt',ra 

trwa dwa tygodnie, ma również do 

spełnienia cele kulturalne, zwiedze-

samym czasie i łączncść duchowa z 

nimi. 

W pielgrzymce bierze udiiał liczna 

grupa harcerzy, członków Akcji Ka-

tolickiej, Veritasu, sodalicji i klubów. 

KTO PRZYJMIE 

NA WAKACJE STUDENTÓW 

POLSKICH Z FRANCJI? 

Stowarzyszenie Związku Studentów 

Polskich w Paryżu prosi Polaków w 

Anglii o przyjmowanie studentów i 

studentek polskich z Francji na okres 

wakacji. W Pary|"iu jest około .30 

studentów i studentek, którzy tracą 

stypendium na okres wakacji; dla 

wielu z nich odpoczynek jest rzeczą 

konieczną ze względu na stan zdrowia, 

reszta zaś pozostaje od czerwca do 

października bez żadnych środków 

utrzymania. Rodziny polskie, francu-

skie lub angielskie w Anglii, które 

zechciałyby zaprosić na okres wa-

kacji młodego Polaka łub Polkę (któ-

rzy mogą pomagać w pracy na polu 

czy w ogrodzie, uczyć języka francu-

skiego i przygotowywać do matury) 

mogą zgłaszać oferty pod adresem 

Polskiej Misji Katolickiej. 2, Devo-

nia Road, London, Ń. 1. 

więc proszą o chwilę skupienia w tym 

PODZIĘKOWANIA 

Gorąco dziękuję Matce Najświętszej 

za pomoc w egzaminach i za łaski 

okazane mojej siostrze. 

Maria Gasztołd 

Kwotę 10/_ złożoną przez p. Gasz-

tołd, przekazujemy na zakład dla 

chłopców ojców marianów w Hereford. 

Daj grosz na leki 

dla chorych 

w Kraju! 

dych dziewcząt polskich, któ-
rych tyle niemieccy barba-
rzyńcy wytępili i zniszczyli w 
czasie wojny w Kraju? 

Pitsford — to coś, czego nie 
można opisać bez głębokiego 
wzruszania. I gdy przeglą-

Marginesie 
PRZESTAŃ PAN PISAĆ 

— PISZ PAN WIĘCEJ 

— Widzi pan —■ rzekł jegomość — 

przestań pan pisać te felietony. Osma. 

rował pan już mnie i wszystkich mo-

ich przyjaciół w hostelu. Przestań pan 

pisać, chyba że — tu gość uniósł się 

gniewem — osmaruje pan teraz całą 

Wśród stosu listów, jakie tego dnia
 nasza

 °»
ox

?
c
te- Dlaczego ich pan o-

przyszły do Tabora, czterdzieści trzy szczędzą pan Wypychalski wyrżnął 

stół. zawierało wymyślania i pogróżki, P^
sci

^
 w stó

*. aż kapelusz zesunął 

pięćdziesiąt sześć zawiarało opinie do.
 z teczki a m

y
sz

y. chroboczące 

datnie, zaś z pozostałych dwadzieścia
 pod biurk

|em, pouciekały do swoich 

pięć wzywało felietonistę, by przestał 

w ogóle pisać felietony, trzydzieści 

osiem zaś prosiło, by osmarował je-

szcze cały szereg osobistych wrogów 

autorów tych listów. Tak że w cało-

ści nic z tego wszystkiego nie wiedzia_ 

łem: pisać, czy nie pisać, ulec po-

gróżkom, czy spełnić życzenia tych, 

którzy chcą widzieć osobistych wio-

gów osmąrowanych w gazecie. Wła-

śnie zastanawiałem się nad tym trud 

nym dylematem, gdy do pokoju wsz 

okazały jegomość i cisnąwszy na 

biurko teczkę, a na teczkę kapelusz, 

ozwał się, wyciągając do mnie kości-
stą rękę 

nor — mają plecy, protekcję w redak-

cji? Có?! Mówią, że pan swoje oso 

biste porachunki załatwiasz z ludźmi 

w gazecie. Dlaczego nas się pan cze-

pia, a naszych wrogów nie? He? 

Zanim zdołałem odpowiedzieć, za-

dźwięczał telefon. Pan Błotko dzwo-

nił, by wyrazić oburzenie, iż Tabor 

wyśmiał jego pracę społeczną. Nato 

miast — dodał — niech pan koniecz-

nie w następnym numerze zmiesza z 

edi
 Dło

*
em te

£° pana Kamyczka, bo to 

mój wróg śmiertelny. Dobrze? Zaraz 

podam panu szczegóły... 

— Więc — kończył mój gość, gdy 

odłożyłem słuchawkę — jeśli pan te-

— To pan jesteś ten Tabor? Muszę
 z

™
h
\
 na

 szaro naszą opozycję 

panem porozmawiać. Wypychalski 

hostelu Glacton. 

; z takim lepiej nie 

się nazywam, 

Pomyślałem, 

zadzierać, 

— Tabor czy nie — odparłem — 

ale jako redaktor i za tego felietoni-

stę odpowiadam. O co chodzi? 

hostelu, to będziemy w zgodzie. Ina-

czej będzie źle z panem. 

I wyszedł z redakcji. Mnie zaś, gdj 

zacząłem sortować listy do Tabora, 

huczało w uszach na przemian: prze-

stań pan pisać, pisz pan więcej! 

TABOR 
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DO SŁUŻBY POD 

SZTANDARY MARYI! 
Polscy Księża Mariani; z Lower Bul-

liugham — Hereford, rozwijaj;) swą 

pracę na Ziemi Angielskiej: duszpa-

sterską i wychowawcza. 

Do Zgromadzenia wstąpić mogą 

mężczyźni w sile wieku i młodzieńcy 

po 15-tym roku życia (z zezwoleniem 

rodziców). 

Na kapłanów — wymagana jest 

matura ośmioklasowa lub licealna; 

dostateczne zdrowie i dobre zdolno-

ści, świadectwo Ks. Proboszcza i szcze-

ra chęć służenia Panu Bogu przez 

Matkę Najświętszą. 

Na braci laików — wiek do lat 40, 

fach, zdrowie, szczera intencja, świa-

dectwo Ks. Proboszcza. 

Zgłaszać się można pod adresem: 

Ks. Superior Księży Marianów — 

Lower Bullingham, Hereford. 

ZJAZD POLAKÓW 

W LEICESTER 
24 sierpnia br. odbędzie się w L?ice-

ster manifestacyjny zjazd Polaków w 

ramach święta żołnierza zorganizowa-

ny przez Rejonowe Kola SPK przy 

współpracy Kół SPK i Rad Hnstelo-

wych Ośrodków Polskich: Asnby 

Folviile, Husbands Bcswcrth, Burton 

onWoulds, Market Harborough Mel-

ton Mowbray. 

Na Zjeździe będą obecni: Prezydent 

R.P. A. Zaleski, premier Odzierzyński, 

gen. W. Anders oraz ks. int. Michal-

ski. 

Na program Zjazdu złożą się: godz. 

11.50 złożenie wieńca pod Pomnikiem 

Poległych w Victoria Park, godz. 12.15 

uroczyste nabożeństwo w polskim ko-

ściele parafialnym Holy Cross Church 

— 45, Wellington str.. gcdz. 14.00 

obiad w sali Bell Hotel, godz. 16.00 

akademia w sali Coopérative Hall, 

godz. 18.00 lampka wina w sali Bell 

Hotel. 

WIADOMOŚCI & LONDYNU 

99 SEN NOÇY LETNIEJ" 
NOWY PROGRAM TEATRU HEMARA 

15 -ty 

STARCIE W NOCY 

„C'ash by Night' 

Oparty na sztuce C. Ode sa, którego 

bardzo dobra sztuka, ,,The Winter 

rzędu program te- rach Katynia i wielu innych, Faruka, bardzo dobry byl w J°u™ey", ob^nie w Londynie. 

iPtrTioi?; , fr* a Pt- »aen nocy po których został smutek w dialogach z Maliczem. 
etniej który oglądaliśmy w polskich seicah „ .. . , '

 K
. . . 

londyńskim „Ognisku" jest MahcŁ, jako hrabia Ans 
naładowany aktualnością Tolę Korian usłyszeć to tokratesco, to znakomity, in 
Długą przerwę między swym niedościgniona przyjemność, teligentny i czarujący aktor, 
ostatnim a obecnym oroera- tak P i(?kn3 wymowę słyszy w ^_flło ,™,,, harń7n rinhrv "■ . 
mer» ti„„„ n ^"J"1 ŁJiUBia . h , fvllrr, ii olrfrwrn W - K- ra J eWûkl fjardZO ÓODry miasteczka rybackiego, wyróżnia się 

mem tłumaczy Hemar bra- £|„3f . tylko u aktoiow ,
ak

 żołnierz u wrot Belwe- ponad przeciętność jedynie przebły. 

kiem wydarzeń. Ostatnio roz 

wyreżyserowany prze- sławnego FnL-

za Langa, ze znakomitą Barbarą Stan-

wick i z Marilyn Monroe, zwaną „no-

wą Jean Harvey", film .ten jest kiep-

ski. Ten miłesny melodramat, rzuco-

ny na tlo małego amerykańskiego 

biła się bania nowości. 

Gdybyśmy szukali określe-
nia dla „Teatru Hemara", to 
określiłbym go jako aktual-
ności w krzywym zwierciadle 
a w poetyckim podaniu. 

Zasadniczą nutą przedsta-
wienia jest poetyckie wyzwa-
nie rzucone światu fałszu i 

francuskich. 
deru oraz jako 

Włada Majewska swym dziekan, 
lwowskim akcentem (zacho-
wał go i Hemar) i tą pełną 
czaru interpretacją głosową 
z niezapomnianej „Wesołej 
fali lwowskiej" podbiła mnie 
zupełnie. 

Czerwony skami doskonałości dialogu i paroma 

plenerami nadmorskiej mieściny. 

Bardzo udane dekoracje J. ŚWIĘTO SAPERÓW 

SmOSarskiegO, nastrojowa Święto Saperów. które zgodnie z 

rama Belwederu, ładna uchwalą zeszłorocznego Zjazdu Sape-

iinała W „Dziad i baba". row ustalone zosta lo na dzień I 

września, w bieżącym roku obchedzo-

Łemar umie znakomite ne będzle w niedzielę, dnia 31 sierp-

zestroić poszczególne élemeil- nia łącznie z V-tym Dorocznym Ko-

ty, a Więc teksty Z melodią i leżeńskim Zjazdem Saperów. Zbiórka 

intevpretacją aktorską. Jego uczestników zjazdu w instytucie m-
ŚWietny był LawińSki jakO teatr nie UStępaje SWemU storycznym im. generała W. Sikor-

skiego. (Londyn, S. W. 7, 20, Princes 

Obie artystki wyglądały u 
roczo w pięknych sukniach. 

Gate) o godz. 10.30 dnia 31 b.m. In-

KRONIKA TOWARZYSKA 

Dnia 2 sierpnia ks. kapelan K. 

obłudy oraz, czemu służy 
znaczna część numerów pro- Anna Pauker, aktor ten na- wielkiemu wzorowi warszaw 
gramu, oddanie hołdu Stani- prawdę zna tajnik; sceny, je- skiemu „Qui-pro-quo", nie 
„,_„'. -, . " " . .j i • j i„ • . . ■ Ł; • ,, . , . formacji dotyczących Zjazdu uazieia 
sławowi Moniuszce, którego go Każdy gest i modulacja mniej z pożytkiem dla sztuki sekretariat Kcia SPK saper 119 

70 rocznica śmierci mija o- głosu wywołują huragany by było, gdyby chciał on do chesterton Road. London, w. '10. 

becnie. śmiechu. współpracy przy tekstach 

A więc zobaczyliśmy: Fa- J^zy Kropiwnicki miał słownych (przynajmniej 
ruka Mossadeka kobietę w wybitny udział w całości Przy niektórych) dopuście 
bieh'z oSag; Ann" plu prLdstawleia, a chociaż był Pisr.rzy a specjalnie poetiw 
ker, czerwonego dziekana, u- >. (przy fortepia- em.rracyjnych. T^^TZ^%^. 
słyszeliśmy piosenkę na te- ne) należy go uwazac za Premiera „Snu nocy let- córką b. dyrektora kancelarii Mmt-

mat projektu stworzenia 70- jodnego z aktorów, gdyż wy- niej" cieszyła się wielkim stra spraw wewn., Jerzego 1 wiktorii 

tysięcznej naszej armii, dia- konał jeden z utworów Szo- x działem publiczności: T. Stawickich oraz p. Bolesławem suii-

log o naszym rządzie oraz 0ena (uosabiając postać tego jęonan i W. Majewska o- kiem - s>"lem b - dowódcy 5 Dywizji 

kilka scen nastrojowych jak genialnego muzyka) oraz j" mał piękne kwiaty. Kresowej Drugiego Korpusu, Nikode-

Pani Sand i Szopen, insceni- «lka utworów Moniuszki. u*nw iMt
 ml! îe!; SalT' -, 

zacie Dziada i baby" i inne Kropiwnicki gra bardzo pię- -sen nocy letniej est wsrod obecnych na ślubnej m-oczy-
zację „uziaaa uaoy 1 inne. u mocną jeszcze jedną z udanych im- stosci było wielu przyjaciół państwa 

stroną „Teatru Hemara". Prez teatrów emigracyjnych młodych ^harcerzy oraz przyjaciół ro-

NOWOŚĆ 

T. Dobrowolski 

TOMIZM -
FILOZOFIA SZCZĘŚCIA 
Nakładem Veritas F. P. 
Centre. 12, Praed Mews, 

London, W. 2 

Znakomity zespół aktorski, 
piękne artystki: Tola Korian 
i Włada Majewska, aktorzy: 
W. Krajewski, L. Lawiński, 
M. Malicz, S. Zięciakiewicz. 
Marian Hemar z tempera-
mentem wiązał poszczególne 
partie programu 1 wzrusza-
jąco deklamował wiersz o 
swym projekcie nazwy cen-
tralnego placu Warszawy. 
Wiersz mówił również o na-
szym miłym Wilnie, o ofia-

B. Zięciakiewicz to aktor 
i dowodem naszej prężności ?zic*wi Pie" ia k0 ĉielne wykonała P . 

narodowej. 
L. Romanowska. Po uroczystości ko-

TïlOCnegO talentu, pięknej bU- 11CŁL 'JU" YVC J- ścielnej państwo Stawiccy pedejmowa-

•lowy, wspaniale sparodiował Stefan Legwżeński u przyjaciół lampką wina. 

ZYCIE 
SPORTOWE 

Rozgłośnia Polska Radia Wolna Europa 
ogłasza 

KONKURS LITERACKI 
DLA WSZYSTKICH 

TEMATY: 

I.) „Najciekawsze przeżycie z lat 1939 195:i' 

Opowiadanie. -Rozmiar nie mniejsay, niż 215 wierszy pisma 

maszynowego o podwójnym odstępie (15 minut czytania). 

2) „List do Kraju. Co chciałbym powiedzieć przyjaciołom w Polsce". 

Forma dowolna. Rozmiar: 140 d. 215 wierszy pisma maszyno-

wego o podwójnym odstępie (10 do 15 minut czytania). 

3) „Co zachód może przeciwstawić komunizmowi." 

Forma dowolna. Rozmiar: 140 do 215 wierszy pisma maszyno-

wego o podwójnym odstępie (10 do 15 minut czytania) . 

NAGRODY: 

W każdym z wymienionych tematów zostaną przyznane trzy nagrody: 

PIERWSZA 300 dolarów 

DRUGA 200 dolarów 

TRZECIA 100 dolarów 

Autorzy prac wyróżnionych lecz nienagrodzonych otrzymają w 

razie wykorzystania tych prac — podwójne honorarium 

Autorzy prac niewyróżnionych i nienagrodzonych, lecz wykorzy-

stanych w programie otrzymają honorarium normalne 

WARUNKI: 

1) Przyjmowane będą tylko prace dotychczas nie ogłoszone w 

prasie lub radio. 

2) Prace nagrodzone oraz wszystkie zakwalifikowane do mikro-

fonu stanowią własność Rozgłośni Polskiej RWE. 

3) Rozgłośnia ma prawo wszelkiej adaptacji prac przy wykorzy-

staniu ich w programie. 

4) Prace muszą być oznaczone godłem. Nazwisko i adres autora 

należy podać w zapieczętowanej kopercie, dołączonej do pracy 

konkursowej. Godło musi być umieszczone na kopercie. 

5) Termin nadsyłania prac upływa z dniem 15 listopada br. w 

wypadku wątpliwości rozstrzygnie data stempla pocztowego. 

6) Pracownicy Rozgłośni Polskiej RWE nie mogą brać udziału 

w konkursie. 

Prace należy nadsyłać pod adresem: 

RADIO FREE EUROPE — POLISH DESK 

1, ENGLISH GARDENS 

MUNICH — ' GERMANY 

Oraz opatrzyć uwagą na kopercie: 

• .KONKURS LITERACKI". 

SIATKARZE GROVE PARK 

MISTRZEM GRUPY „LONDYN" 

Małe polskie osiedle, Grov» Park 

koło Uxbrfdge, zamieszkałe przez 

dawnych saperów 3 DSK, ma dwie 

drużyny siatkówki, które od 4 lat 

odgrywają poważną rolę w licznych 

turniejach siatkówki w W. Brytanii. 

Drużyna Grove Park I w ub. r. zdo-

była mistrzostwo polskie w W. Bry 

tanii, a w trzech ostatnich latach 

mistrzostwo okręgu SPK „Londyn. 

Karpacka". Grove Park II w mistrzo-

stwach okręgu zajmował 2 i 3 miejsce. 

W tym roku Grove Park I odniósł 

duży sukces w półfinałach wygrywa-

jąc z doskonałym i zasłużonym AZS-em 

z Londynu (zeszłoroczny mistrz) 

po emocnonującej grze w stosunku 

2:1 (13:15, 15:8, 16:14). W turnieju 

wzięły tał.że udział drużyny Grove 

Park II i Iwiazda Gdyni iMars-

worth) . Wszystkie gry były zacicte 

i na dobrym poziomie. 

Młoda drużyna z Marsworth ma 

bardzo dobry materiał, ale brak do-

świadczenia odbija się w decydują-

cych momentach 

Kolejność miejsc: 1. Grove Park I 

— 3 zwycięstwa, 2. AZS — 2 zwycię-

stwa, 3. Grove Park II — 1 zwycię-

stwo, 4. Gwiazda Gdyni — bez zwy-

cięstwa. Dwie pierwsze drużyny 

wchodzą do finałów. 

Składy drużyn: Grove Park I -

Terpiłowski, Szulc, Wasilewski, bra-

cia Stachowicz, Olkowicz. AZS — inż. 

Gregołajtis, Grocholski, Schitzer, 

Jędrzejczyk, Gedroś, Bielan, Emer-

ling, Kożlakowski, Kulikowski. Gro-

ve Park II — Adrianowicz, Kowalski, 

Biłaś, Lewkowicz, Ostasiewicz, Chru-

ścik, Borszcz, Gwiazda Gdyni — 

Rudziński, Czaszka II, Blumski, 

Siatka, Mordas, Węgrzyn, Szyszko, 

Sędziowali pp.: Krasoń (3 spotki.nia), 

Ambrożewski (2), Kulikowski (1). 

Pomimo bardzo niepewnej pogody 

widzów około 250. 

W drugim półfinale, w grupie „Bir-

mingham", startowały 4 drużyny i 

uplasowały się jak następuje: 1. Po-

goń (Birmingham) — 3 zwycięstwa, 

2. Lechia (Cirencester) — 2 zwycię 

stwa. Kaszubianka (Vale Royal) — 

1 zwycięstwo, Gryf (Prestoni — oez 

zwycięstwa. 

Dwie pierwsze drużyny weszły do 

finałów. Pogoń, jedna z c7ołowych 

drużyn polskich, nie straciła nawet 

seta. Niewątpliwie ma duże szanse 

na mistrzostwo. Lechia zasłużyła so-

bie na udział w finałach. Niespo-

dzianką była niska lokata Gryfu, 

zeszłorocznego finalisty. 

LEKKOATLETYKA KOBIET 

Podajemy poniżej 10 konkurencji 

lekl.oateletycznych, w których odby-

wają się zawody olimpijskie dla ko 

biet. Warto zaznaczyć, że w tabeli 

rekordów światowych znikł po Olim-

piadzie w Helsinkach wynik narzej 

najlepszej lekkoatletki, Stanisławy 

Walasiewiczówny, która ustanowiła 

rekord światowy w biegu na 200 m 

(23.6) w r. 1936. Po nazwie konku-

rencji podajemy nazwisko i wynik 

rekordzistl.i, potem nazwiska i wy. 

niki zwyciężczyń Olimpiad w Londy 

nie i w Helsinkach. 

— Bieg 100 m: Steuhens (USAI. 

11,5, 1936. Blankers-Koen (Holandia). 

11,9. Jackson (Australia), 11,5. 

— Bieg 200 m: Jackson (Australia), 

23,4, 1952. Blankers-Koen, 24,4. 

Jackson 23,4. 

— Sztafeta 4 x 100 m : USA, 45,9 

1952. HoUndia, 47,5. USA, 45,9. 

— Bieg 80 m przez płotki: Strick-

land (Australia), 10,9, 1952. Blan-

l.ers-Koen, 11,2. strlckland, 10,9. 

— Oszczep: Smirniskaja (Rosja), 

53.41 m, 1949. Bauma (Austria), 

45,57. Zatopkowa (Czechosłowacja), 

50,47. 

— Dysk: Romaszjtowa (Rosja), 

51.42 m, 1952, Ostermeyer (Francja) , 

41,92. Romaszkowa, 5ł;42. 

— Kula: żybina (Rosja), 15,28, 

1952. Ostermeyer (Francja), 13,75. 

Żybina 15,28. 

— SkoK" wzwyż: Lerwill (W. Bryta-

nia), 172 cm, 1951. Coachman (USA), 

168. Brandt (Pd. Afryka), 167. 

— Skok w dal: Blankers-Koen (Ho-

landia), 625 cm, 1943. Gyarraati 

(Węgry), 569. Williams (N. Zelandia), 

624. 

MISTRZOSTWA LEKKOATLETYCZNE 

POLSKIEJ EMIGRACJI 

W dniu 28 września, b.r. o godzinie 

2,30 Akademicki Związek Sportowy 

urządza na Tooting Beck w Londynie 

Mistrzostwa Lekkoatletyczne Polskiej 

Emigracji, dla pań i panów. Konku-

rencje: 100 m, 200 m, 400 m, 800 m.. 

1500 m, 5000 m, trójskok, skok 

tyczce, skok wzwyż i w dal, rzut 

oszczepem, l.ulą i dyskiem. Zgłosze-

nia — indywidualne, zbiorowe orai 

klubowe — należy kierować pod 

adresem: AZS 57, Pelham Street, 

London, S. W. 7. 

V D R A Z I D 
(Isonicotinic Acid Hydrazide) 

100 tabletek łącznie z przesyłką poleconą 14/-
Streptomycyna (Dehydro) 10 amp. 10 gr. £. 2.4.0 
Penicylina oleista 3 miliony jednostek 15/-
Wysyła do Polski w dniu otrzymania zamówienia. 

TAZAB Ltd. 54, Hans Place, London, S.W.I. 

IZONICOTINIC 
— ACID — HIDRAZIDE 100 tabletek 14/- z przes. do Pelsk — 

— DIHYDRO- STREPTOMYCYN A (ulepszona) 10 gramów £2.4-0. — 

oraz wszelkie leki po katalogowych cenach wysyła 

w dniu otrzymania zamówienia tylko za granicę 

Dział Farmaceutyczny 

FREGATA (MERCHANTS) LTD. 

122, WARDOCR STR. LONDON, W.l. 
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RZECZY 

NOWE ZAKŁADY ATOMOWE 

Amerykanie rozpoczynają budowę w 

południowym Ohio nowych zakładów 

atomowych. Mają one być dwa razy 

większe niż istniejące już od dawna 

zakłady w Oakridge, Tennessee. Ko-

szta budowy, która ma zostać ukoń-

czona w r. 1956, wyniosą 1.134 mil. 

dolarów 420 mil.). 

W zakładach tych będzie się zamie-

miało uran- w gaz, z którego następ-

nie wydobywać się będzie uranium 

235, używane do bomb atomowych. 

Proces ten jest trudny i kosztowny, bo 

na 14» części uranium 238, który jest 

produktem nieistotnym i tylko ubocz-

nym, otrzymuje się zaledwie 1 część 

tak potrzebnego uranium 235. 

ŁABĘDŹ NA WĘDCE 

Pewten wędkarz w hrabstwie Kent 

wybrał się na ryby. Zarzucił wędkę i 

haczyk połknął — łabędź. Wędkarz 

zapewne bardzo się przestraszył, bo 

łabędzie są, jak wiadomo, własnością 

angielskiego domu panującego. Kró-

lewski ptak urwał jednak sznurek 

uciekł z haczykiem w przełyku i z 

10 metrami sznurka wiszącymi z dzio-

ba. 

Popędził za nim łódką inspektor to-

warzystwa ochrony zwierząt (R.S.P.C. 

A.). Po dwóch godzinach gonitwy 

złapał łabędzia i zaniósł go do wete-

rynarza, który dokonał operacji. Na-

stępnego'- dnia wieczorem łabędź znowu 

pływał na wodach Kentu. 

NASZA AKCJA 
MIŁOSIERDZIA 

LISTA OFIAR Nr 24. 

1.0.0, Stefan RoisM 

1.0.0. Lucyna Kuja-

M. B'enkov pki 

— 0 .5 .0. Razem 

St. Tomczyk 

— 0.10.0, S. T. 

wińska — 1.0.0, 

2.0.0, Snigórskl 

£ 5.15.0.. . 

Ofiarodawczyni L. K. p's^e: ,,Z 

własnego doświadczenia wiem, co zna-

czą leki dla chorych p"uc, jak strepto-

mycyna oraz P.A.S. świadomość, że 

można je otrzymać bardzo podtrzymu-

je na duchu. Kwctę tę przesy'am ja'<o 

podziękowanie Bogu i Jego Matce za 

opiekę i s::częśl:wy poród." 

NYLONY 
NAJWIĘKSZY WYBÓR 

Ceira za dwie pary lotniczo 

NYD PLAŻA 51G — 30D • n /6 

NYL PLAŻA 54G — 30D 18/-

NYS: PLAŻA 54G — 15D 19/-

NYF PLAŻA 60G 15D 22/6 

NEX PLAŻA 66G — 15D 

z czarnym szwem 24/. 

NEX Siatkowe (Fishnet) 25/-

HASKOBA 
LIMITED 

2, Hogarth Rd., LONDON, S. W. .">. 

PODRÓŻOWANIE W CZASIE 

DESZCZU W INDIACH 

AUTO— ANEMIA AKADEMICKA 

Autonomia akademicka Dy-
la — jak pamiętamy — jed-
ną z „gorętszych'- spraw w 
rolsce przedwojennej. Zda-
rzyło się raz, że studenci w 
Poznaniu wypuścili w tym 
czasie na placu Wolności ma-
łego prosiaka, na Którym 
wypisali nazwisko ministra 
oświaty, odpowiedzialnego za 
zniesienie autonomii uniwer-
sytet .w. Ku uciesze publicz-
ności policjant długo gonił 
świnię, a gdy ją wreszcie zła-
pał i niosi, wyrywającą się i 
Kwiczącą, wówczas satyryk 
akademicki, Tadeusz Zyg-
munt Hernes, zapytał poli-
cjanta, czy świnię można a-
resztować w poecie. Miał o-
czywiście potem proces o o-
orazę władzy, obfitujący w 
komiczne sytuacje, o których 
rozpisywała się prasa, a czy-
telnicy boki zrywali ze śmie-
chu. 

Jeśli o tym przypominam, 
to dlatego że jak każdy sta-
ry mam dziwną słabość do 
młodzieży akademickiej i za-
msze się cieszę, gdy na waka-
c,e przyjeżdżają do moich 
znajomych studenci. Tym 
Dardzie j więc byłem przykro 
zaskoczony poglądami pew-
nego młodego studenta me-
dycyny z Galway, z którym w 
tych dniach rozmawiałem o 
sprawach akademickich. Wy-
dawało mi się, że nasza mło-
dzież studiująca na emigra-
cji tak bardzo się różni — 
niestety na irinus — od 
przedwojennej młodzieży a-
kademickiej, że nie sposób o 
tym nie wspomnieć. 

Tamci się uczyli, ale i ora-
cowali intensywnie w orga-
nizacjach akademickich, sa-
mopomocowych, naukowych, 
politycznych, społeczny cb . 
korporacjach i innych. Nie 
tylko zdobywali wiedzę, ale i 
wyrobienie społeczne, nie tyl-
ko przygotowali się do przy-
szłych pozycji społecznych 
ale i do wypełnienia publicz-

nych obowiązków z nich wy-
pływ aj ącycn. 

Ci mysią — przynajmniej, 
jak mi się wydaje, w większo-
ści — tylko o „urządzeniu" 
się, a choć sytuacja wyjątko-
wa nakłada i na nich spe-
cjalne obowiązki, dopiero po-
tem przygotowują się do „u-
rządzania'- ojczyzny. 

Moj rozmówca postawił 
sprawę dość oryginalnie i 
niezftykie. Yvarunsi s tuai -w 
— powiada — są tak ^.ię^kie, 
wykłady, "ajęcia i ćwiczenia 
zajmują tyle czasu i wysiłku, 
nauka i egzaminy tak trud-
ne, że absolutnie nie ma moż-
ności zajmować się jakimi-
kolwiek sprawami, jeśli się 
nie chce oblać egzaminów i 
stracić stypendiom. Pr cz 
tego powiedział: 

— By dla Polski coś zrobić, 
trzeba wpierw zdobyć poważ-
ne stanowisko społeczne, u-
rządzić się, być samodziel-
nym, wpływowym i niezależ-
nym, by ludzie się z nami li-
czyli. Trzeba więc wpierw 
skończyć studia i to jest naj-
lepszy sposób służenia Polsc». 
Jeśli będziemy się zajmować 
sprawami publicznymi obec-
nie, nie pokończymy studiów 
i — nic dla Polski nie zrobi-
wszy — zmarnujemy własną 
przyszłość. 

Język mnie świerzbiał, by 
przypomnieć młodemu czło-
wiekowi Słowa Skargi o to-
nącym okręcie i głupich roz-
bitkach, ratujących własne 
tłumoki, oraz słowa Dmow-
skiego, że każdy Polak ma 
obowiązki polskie i że są one 
„tym większe i tym silniej 
się do nich poczuwam, im 
wyższy przedstawiam ■ typ 
człowieka". 

Odrzekłem więc tylko, że 
trochę ono dziwnie wygląda, 
gdy w walce o odbudowę nie-
podległego państwa ma nie 
być tych, którzy mają przy-
szłemu społeczeństwu w wol-
nej Polsce przewodzić. Poza 
tym jakto? Najpierw ja, mo-

ja kariera, moja przyszłość, 
moje stanowisko społeczne,— 
a potem dopiero Polska? Cos 
tu jest wywrócone do góry 
nogami w takim rozumowa-
niu, jakiś chytry płaszczyk 
ala osłonięcia własnego egoi-
zmu i so~kostwa kryje się w 
twierdzeniu, że obecnie stu-
denci nic dla Polski nie mo-
gą zrobić. Jest to absolutna 
nieprawda; każdy może wie-
le uczynić, a student polski 
w obcym środowisku akade-
mickim na pewno więcej ni* 
g -mik czy robotnik fabrycz-
ny. 

w" Polsce młodzież akade-
micka głodowała cz.sto, pra-
cowała zarobkowo w czasie 
stadiów, a . zdobywała wiedzę 
i żywiołowo udzielała się w 
życiu publicznym. Miała tak 
samo studia, naukę, ćwicze-
nia, seminaria, kollokwia i 
egzaminy, a na wszystko 
znajdowała czas i możliwo-
ści. Nie miała tylu stypen-
diów, co Polacy na emigracji, 
którzy są wybrańcami losu i 
stypendystami nie angielski-
mi, lecz stypendystami cier-
piącego narodu polskiego w 
Kraju. 

Stypendyści ci mają wa-
runki królewskie w porów-
naniu ze znaczną częścią 
młodzieży przedwojennej. I 
to wszystko do niczego nie 
zobowiązuje? Ma służyć tyl-
ko dojściu do osobistej karie-
ry? 

W niczym, niestety więc, w 
niczym nie przypomina ml 
ta młodzież przedwojennych 
uniwersytetów polskich, 
gdzie studenci śpiewali mło-
dym, silnym, dźwięcznym, 
nie anemicznym głosem, gdy 
rektor w gronostajach i se-
nat w togach zasiadali na e-
stradzie auli uniwersytec-
kiej: 

„Gaudeamus igitur, 
Iuvenes dum sumus..." 

Michał Osa-Gderski 

R 1131 z R MB K ID 
U M Y S Ł O W E 

Pionowo: Tamka, cytra, skroń, Samarytanin, trakt 

winda, socha, skałka, elegia, oracz. Wanda. 

Nagrodę w postaci książki Stefana Żeromskiego „WY-

PÓR NOWEL'- otrzymuje na podstawie losowania p, S 

Kanafoysk' Schatfhauserstr. 81. Winterthur. Szwajcaria. 

Krzyżówka nr. 27 

Poziomo: 1. Aktor humorystyczny, 4. Gra v; karty, 6. 

Używany do farbowania skóry, 7. Zwój, 9. Azjata, 10. 

Owoc palmy, 12. Pora dnia, 14. Organizacja do zachowy-

wania porządku publicznego, 15. Byk czczony przez 

Egipcjan, 16. Polski malarz, współautor Panoramy Ra-

cławickiej. 

Pionowo: 1. Ptak domowy, 2, Słynny bieg długodystan-

sowy, 3. Gał(;ż, 4. Wyżywienie, 5. Chorr^a zakaźna. 

8. Ród książąt Siedmiogrodu. 10. Robotnik w Chinach, 

ił. Mebel, 12. Wyspa koralowa, 13. Utwór. 

Rozwiązania należy nadsyłać do dnia 27 sierpnia. Ja-

ko nagrodę za trafne rozwiązanie redakcja przyzna w 

drodze lor owania książkę Anatola .^rakowieckiego : 

,, CZARNE 2ÓRAWIE". 

ROZWIĄZANIE KRZYŻÓWKI Nr 24. 

Poziomo: Piotr, kciuk, kilim, talar, komar, obawa, 

Asnyk, konstytucja, kakao, wasal, runda, Łomża, nałig, 

areszt, tapeta. 

Babka z piasku się nie udała, ale 

to nic, zrobimy nową. 

JLislij 

7\ 

k (KeU 

Szanowny Panie Redaktorze, 

Uprzejmie prcszę o pr.:yjście mi z 

pomocą w następującej sprawie. 

okres wakacji — około 2 miesięcy 

chcemy dać m eszkanie, utr ymanie 

i towarzystwo naszych trojga dzieci 

sierocie polskiej. Czy możemy liczyć 

na pomoc Panów w możliwie rychłym 

wkazaniu nam dziecka? Podobny list 

do p. Arciszewskiej pozostał bez od 

powied i. 

Zastrzegamy sobie wybór w wypad 

ku kilku wysuniętych kandydatur 

Chodzi nam o dziewczynkę w więku 

5—7 lat. Dziękuję z góry. . 

Pozostaje z głębokim szacunkiem 

M. Lek i s 

1, Elm Fields, Old Rcmn-y, 

KKent. 

PIEPRZ 

•r-20/-
PACZKA STANDARTOWA 

). kawy pal. ziarnistej . 

t kakao Van Houten Q jj /. 
b. pieprzu (1-st Grade) / 

LAMPERT & P0LIMEX 
45, CROMWELL ROAD, 

LONDON, S. W. 7. 

Gruboziarnisty, czarny 1 lb 

, (z przesyłką do Polski 

OGŁOSZENIA DROBNE 

PRZEDSIĘBIORSTWA 
Polski ZAKŁAD RZEŹBIARSKO KA-

MIENIARSKI wykonywa po cenach 

niskich i dostarcza na wszystkie cmen-

tarze w7 Anglii i Walii — pomniki 

nagrobki wszelkiego rodzaju. Zamó-

wienia kierować: „MEMORIALS", Ta-

deusz Petrus, Station Rd, Ellesmere 

Port, Cheshire. Tel. 2456. żądajcie 

katalogów i cenników. 

POSZUKIWANIA 

Bronisław Siemiaszko, 3361, Olip-

pert Street, Detroit 10, Mich, USA 

poszukuje brata Mieczys'awa Siemiasz-

ko zamieszkałego przed wojną w Ole-

chówce, pow. Włodzimierz. Wołyński, 

przebywającego obecnie prawdopodob-

nie w Anglii. 

KOMUNIKAT 
ś. p. Maria Pańczyk, z do-

mu Tombolesi, ur. w Osimo, 
Włochy. 7. 2. 1925, żona kpr. 
Kazimierza Pańczyka z 3PAL, 
3DSK, zmarła w Ascoli Pice-
no 28. 2. 1951 r. 

PIJANE RYBKI 

— Ojej! Czyż ja wlałem trochę 

whisky do akwarium? 

REDAKCJA i ADMINISTRACJA; 12 PRAED MEWS, LONDON W.2. Telefon AMB 6819. 

jriesięcznie 2/6; kwartalnie II-, półrocznie 14/-; rocznie 28/-. Niezamówionych rękopisów 

stronie 100% drożej. Za każde następne ogłoszenie tej samej treści — opust, zależny od ilości 
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loiysław Kurowski, Anggatan 6 C, Lund Cena numeru 0 50 kr., prenumerata miesięczna 2.00 kr., 

dodatek p. n. „POLSKA WALCZĄCA". Prenumerata jest płatna z góry. W 

T/ł-RITAS FOUNDATION PUBLICATION CENTRE. Prenumerata (z przesyłką) płatna z góry: 

Rtdakcja nie zwraca. OGŁOSZENIA: 1 cal przez 1 lam £1. W tekście 50% drożej, na pierwszej 
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KuŁakowska 101 rue Auguste Lambiotte, Bruxelles 3. Cena numeru 3 fr. b.: prenumerata 
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mieś. 1.50 DM, kwartalna 4.50 DM. STANY ZJEDNOCZONE : Przedstawiciele: Antoni Stojanowski 
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